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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 37 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívott Vendégeink! A mai bizottsági ülésen a 
napirendi javaslatot kiegészítettem a ma reggeli órákban. Eredetileg, miután előző héten 
szerdán elég alaposan végigbeszéltük a 2008-as IMF-megállapodás megkötésének a 
körülményeit, jeleztem, hogy a mai bizottsági ülésen tudunk beszélni érdemben arról, hogy 
egyébként a mostani IMF-megállapodás, az azzal kapcsolatos tárgyalások, illetve annak a 
nyilvánosság előtti része hogyan foglalható össze. A tárgyalódelegáció tagjaként én ígértem 
tájékoztatást, de szerencsére Varga Mihály miniszter úr elfogadta a meghívásomat, ma ez a 
feladat ráhárul, úgyhogy ennyivel egészítettem ki a napirendi javaslatot, egyébként pedig a 
parlamenti munkával összefüggő témáink vannak.  

Tisztelettel kérdezem akkor először a napirend kapcsán a bizottság tagjait, hogy van-e 
valakinek a napirendhez kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
kérem a bizottsági tagokat, hogy aki a napirendet támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a napirendjét egyhangúlag elfogadta. 

 

Varga Mihály tárca nélküli miniszter tájékoztatója az EU/IMF-fel folyó tárgyalásokról 

Ha megengedik, rögtön át is adnám a szót miniszter úrnak, és jelzem miniszter úrnak, 
hogy szokatlanul nagy létszámban vagyunk jelen a bizottsági ülésen, olyan képviselők is, akik 
egyébként sosem szoktak jelen lenni, tehát ebből is látszik, hogy érdekli őket a téma.  

Parancsoljon, miniszter úr! 

Varga Mihály tárca nélküli miniszter tájékoztatója 

VARGA MIHÁLY tárca nélküli miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel tettem ennek eleget, hiszen 
a kormány tagjaként mindig feladatomnak éreztem, hogy az illetékességi körömbe, 
hatáskörömbe tartozó ügyekről a parlament illetékes testületeit tájékoztassam. Nem gondolom 
egyébként, hogy elnök úr, mint a delegáció tagja, mást mondott volna erről önöknek, mint én. 
Az én szerepem itt nyilván az, hogy a kormány részéről is kapjanak tájékoztatást, és ha olyan 
kérdés van, amely valamelyik kormányzati hatáskört érinti, akkor arra majd válaszolni tudjak. 

Tisztelt Bizottság! Nem mennék vissza a 2011. novemberi helyzetig, azt gondolom, 
erről az én meghallgatásomkor is, 2012 májusában adtam tájékoztatást, inkább arról szeretnék 
tájékoztatni, ami azóta történt, tehát a nyári eseményekről, valamint a most ősszel történt 
egyeztetésekről. Júliusban megtörtént a tárgyalássorozat első szakasza, a tárgyalások 
megkezdése. Ennek az előzménye az a parlamenti döntés volt, amelyik a jegybanktörvény 
módosítását végül is lezárta. Ezt követően, július 17-ével tudtuk megkezdeni a tárgyalásokat a 
Valutaalap, valamint az Európai Unió, az Európai Bizottság delegációjával. A tárgyalások egy 
hétig tartottak, ezeken a tárgyalásokon alapvetően azokat a kérdéseket tisztáztuk, amelyek a 
gazdaság, a gazdaságpolitika területét érintették. Itt nyilván az első ilyen tárgyalássorozat 
alkalmával arra van szükség, hogy az adott érintett felek tisztázzák egymás álláspontját, és 
nagyjából tisztázzuk azt is, hogy milyen különbségek vannak az álláspontok között.  

A Valutaalappal, valamint az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal – 
hiszen megfigyelőként az Európai Központi Bank képviselője is jelen volt a tárgyalásokon –
nagyjából a kisebb, hatékony állam, a kisebb deficit, fenntartható adósságkezelés, a 
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foglalkoztatás, a versenyképesség javítása témakörében egyezettünk. Az egyeztetések 
lezárultával a Valutaalap vezette hármas delegáció egy előzetes lezáró véleményt hagyott a 
magyar kormány részére, amelyben a maga szempontjából tisztázta azokat a pontokat, ahol 
szerinte véleménykülönbség áll fönn. Mindjárt ezekből említenék néhány pontot, de ezt tudta 
még kiegészíteni augusztus végén, augusztus 31-én az Európai Unió gazdasági és pénzügyi 
bizottságának az az anyaga, amit tehát az Európai Bizottság készített, amely szintén a 
tárgyalások dokumentumai és a tárgyalásokon elhangzottak alapján tájékoztatta az Európai 
Bizottság illetékes testületeit arról, hogy a magyar gazdaság, a magyar makropályák, a 
magyar költségvetés jelenlegi, tehát ez évi, ’12-es és ’13-as helyzetével kapcsolatban milyen 
megállapításokat tudtak tenni. 

Ezeket a véleményeket a sajtó részben már ismertette, de én is szeretnék ezek közül 
néhányat elmondani. Úgy ítélik meg a tárgyalófeleink, hogy várhatóan 2013-ban egy 
gyengébb gazdasági növekedés alakulhat ki a világgazdaságban is, az európai gazdaságokban 
is, és így Magyarországon is. Ennek a gyengébb növekedésnek a következménye várhatóan 
egy magasabb hiány lehet az ő megállapításuk szerint. A jelentésben szerepel, hogy a 
Valutaalap különböző pontokban kér vagy javasol módosításokat a magyar kormány számára. 
Ilyen, hogy a pénzügyi tranzakciós adó mely hatáskört érintsen és melyiket ne, kiterjedjen-e a 
Magyar Nemzeti Bankra vagy ne. Ilyen felvetés vonatkozik az adórendszerre, így többek 
között az adómorál javítására, az adóhatékonyság növelésére, a hatékonyabb adóbeszedésre. 
Ugyancsak felvetették a tárgyalópartnereink, hogy az egykulcsos adórendszert érdemes lenne 
felülvizsgálni, ennek esetleg a módosítását megvizsgálni. Javasoltak különböző szociális, 
kormányzati működést érintő pontokat, így többek között a közszféra nagyságának a 
csökkentését, javasolták a célzottabb, hatékonyabb szociális támogatási rendszer kialakítását, 
és jó néhány olyan felvetésük volt a szóbeli tárgyalásokon, amelyek konkrét szociális 
támogatásokat is érintettek.  

Javasolták a bankadó eltörlését, és ezzel párhuzamosan egy olyan új törvény 
előkészítését, amely a bankmentő rezsimet, a bankmentő rendszert tenné világosabbá és 
pontosabbá. Magyarországon az elmúlt években történt olyan támogatás – épp az előző 
Valutaalappal történt tárgyalás kapcsán –, amely érintette a magyar bankrendszert, de ennek a 
támogatásnak a szabályozottsága a mai napig nincs konkretizálva. Ugyanilyen felvetés volt a 
helyi önkormányzatok kiadásainak a csökkentése, valamint a bevételek beszedésének az 
erősítése, és általában is a kiadáscsökkentő lépések között több olyan hangzott el, ami a 
korábbi IMF-javaslatokat érintette. Ilyen felvetés volt megnézni a jövedelmek korlátozásának 
a lehetőségét, bizonyos jövedelemcsökkentések megvizsgálását, és így tovább. Azt gondolom, 
hogy ezekről részben már a sajtó beszámolt, részben pedig én most itt ezeket pontosítani 
tudtam. Egy pontot tennék még ehhez hozzá, ez a tömegközlekedést érintette. Klasszikus, 
minden országban előforduló valutaalapi javaslat a tömegközlekedés állami támogatásának, 
árkiegészítésének a felülvizsgálata és az itt működő állami vagy önkormányzati tulajdonú 
tömegközlekedési cégek működésének a hatékonyabbá tétele.  

No, ezekre a felvetésekre, tehát a Valutaalap által összeállított június 25-ei, valamint 
az Európai Bizottság által összeállított augusztus 31-ei javaslatokra készült egy válaszlevél, 
amelyet a kormányzat szeptember 19-én küldött meg a partnereknek. Ebben kijelöltük azokat 
a pontokat, amelyekben úgy gondoljuk, hogy a tárgyalások továbbfolytatására van lehetőség. 
Ezek a pontok nagyjából a következők: a közszféra méretének a csökkentése – hogy pontosan 
milyen formában, az nyilván a tárgyalások illetékességét jelenti –, a gazdaság fehérítése, 
hatékonyabb adóbeszedés, az európai uniós projektek finanszírozásának a felülvizsgálata. Itt 
zárójeles megjegyzésem: nyilván annak a vizsgálatáról van szó, hogy hogyan lehet azt a fajta 
támogatást, önrészt a magyar kormány részéről hatékonyabbá tenni, amelyet jelenleg a 
kormányzat biztosít ezekhez a programokhoz. Az Európai Bizottság döntése, miszerint az 
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eddigi 75 százalék helyett 85-re növeli a támogatás arányát, lehetőséget teremt arra, hogy 
ilyen területen a magyar kormány is egy felülvizsgálattal, átvizsgálással éljen.  

Javasoltuk ebben a válaszlevélben, hogy vizsgáljuk meg a Valutaalap által fölvetett 
célzottabb szociális támogatások rendszerét, hogy mit is értünk pontosan ez alatt, mely 
területekre terjedhet ez ki. Itt világossá kell tennem, hogy a magyar kormány rögzített néhány 
olyan pontot, amelyben nem kíván hátrább lépni: nyugdíjcsökkentés, jövedelemcsökkentés 
nem kerülhet szóba, valamint azoknak a szociális támogatásoknak a köre sem, amelyek 
részben bizonyos társadalmi csoportok megélhetését tennék nagyon nehézzé, valamint olyan 
társadalmi csoportok, például a gyermeket nevelők, gyermeket vállalók köre, ahol társadalmi 
elképzelésünk, társadalmi programunk ezzel ellentétes lenne.  

Ugyancsak javasoltuk a tárgyalások témájának a hatékonyabb áfaszabályozás területét. 
A képviselő kollégák tudják, hogy az a kormány által bevezetett intézkedés, amely a fordított 
áfa bevezetését tette lehetővé, az eddigi tapasztalatok szerint hatékonynak bizonyult, ezért a 
kormányzat lehetőséget lát arra, hogy más területen is a fordított áfa bevezetésének az 
eszközével éljünk. Ugyancsak ilyen témaként vetettük fel a hatékonyabb közszféra-
bérszabályozás lehetőségét. Szeretnénk megszüntetni azokat a párhuzamosságokat, amelyek a 
közszférában történő foglalkoztatás, valamint az e foglalkoztatás mellett igénybe vett akár 
állami támogatás, akár más jövedelemforrások problémájából következik, és végül, de nem 
utolsó sorban a társadalombiztosítási befizetések hatékonyságának a felülvizsgálatát vetettük 
föl. Erről a sajtóban már olvashattunk részben, a kormány megfontolja azt, hogy egy olyan 
járulékplafon-feloldásra kerüljön sor, amely a nyugdíjjárulék befizetésénél eddig a 
járulékbefizetéseket maximalizálta. 

A válaszlevelünkhöz csatoltunk különböző mellékleteket, részben olyan táblázatokat, 
amelyek bemutatják a magyar gazdaság eddig megtett útját. Részletesen tájékoztattunk a 
partnereinket arról, hogy milyen intézkedések történtek az elmúlt négy esztendőben, és 
táblázatokban arról is tájékoztattuk őket, hogy hol láttunk egyébként arra kisebb lehetőséget, 
hogy érdemi elmozdulás történjen. Mondok egy ilyen példát: az elmúlt években többször 
elmondtuk, és hangsúlyoznom kell, hogy a magyar költségvetésnek egy igen jelentős részét 
teszi ki az adósságszolgálat, ezek a terhek a bruttó hazai termékhez viszonyítva jóval 
4 százalék fölött vannak, ellentétben más országokkal, részben olyanokkal, ahol valutaalapi 
programokat valósítanak meg, részben szomszédos országok, ezek egy-két százalékot tesznek 
ki. Ennek a tehernek a csökkentését a magyar kormány célul tűzte ki, de a fokozatosság elvét 
nem kívánjuk feladni, hiszen ennek mindig – mint ahogy tapasztaljuk is – van egy növekedési 
áldozata, ebben tehát csak lépésről lépésre lehet haladni. 

Tisztelt Bizottság! Röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni a nyár óta és az 
ősz elején megtett lépéseket, amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok rá.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaié a szó. Ki az, aki a miniszter úrnak az 

elhangzottak témájában kérdést kíván feltenni? (Jelzésre.) Ha jól látom, az MSZP teljes 
képviselőcsoportja. Nálam a jelentkezési sorrend: Baja képviselő úr, Tukacs képviselő úr és 
Kovács Tibor alelnök úr.  

Kérdések, hozzászólások 

DR. BAJA FERENC (MSZP): Miniszter úr, nagyra értékelem a beszámolóját, ezzel 
szeretném kezdeni. Szerintem fontos, bizalomerősítő lépés az, ha egy ilyen feladattal 
megbízott miniszter a teljes nyilvánosság előtt számot ad a tárgyalás mechanizmusiról. 

Egyetlenegy kérdést szeretnék önhöz intézni, ez arra vonatkozik, hogy hogyan érzékeli 
miniszter úr – két dologban szeretném a kérdést pontosítani az érzékelését illetően –, egyrészt 
egységes-e a kormány és a Fidesz-frakció abban, hogy ezt a megállapodást szakmai alapon, 
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hiszen ön természetesen szakmai tárgyaló, szakmai értelemben támogassa, és hogyan érzi 
miniszter úr, a partnerek tárgyalási javaslatait is ismerve, hogy reális alapja van-e a 
megállapodásnak. Szeretném hozzátenni, hogy az ellenzéknek felelőssége, hogy ezt a típusú 
munkát támogassa, tehát ebben az értelemben pozitív várakozással kérdezek, de a sajtóban 
megjelent kételyeket ön soha nem cáfolta. Nem is az ön dolga, nem gondolnám, hogy 
miniszter úrnak feladata lenne akár a Magyar Nemzettel, akár más médiákkal háborút 
folytatni, ilyen értelemben tehát nem azt kifogásolom, hogy a nyilvánosság előtt ezt nem 
kifogásolta, de úgy érzem – lehet, hogy rosszul –, hogy jelen pillanatban az ön tárgyalási 
pozícióit ezek a médiamegjelenések, amelyek önöktől függetlenek természetesen, ezt 
rongálják. Kérdezem, hogy ezt jól látom-e vagy fölöslegesek az aggályaim.  

Köszönöm szépen, miniszter úr.  
 
ELNÖK: Tukacs István képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterelnök Úr!(Sic!) Megismételve Baja képviselőtársam álláspontját a tájékoztató tartalmi 
részéről, három kérdést szeretnék feltenni. Az egyik arra vonatkozik, hogy a 2013-as 
költségvetés megváltoztatása nyilván következménye lehet a tárgyalások végeredményének, 
ugyanakkor a költségvetés benyújtott formája a jelenlegi állapotában – tekintve, hogy ön is 
utalt arra, hogy a 2013-as gazdasági folyamatok kedvezőtlenek lesznek – nem tükrözi azt az 
állapotot, amely a 2013-as gazdasági folyamatokból következik.  

Magyarul, a kérdésem a következő: együtt jár-e a költségvetés számainak a 
módosításával a költségvetés alapszámainak a módosítása is, itt a becsült gazdasági 
növekedésre, az inflációs várakozásokra és a devizaárfolyamokra gondolok.  

A másik két kérdésem inkább technikai. Ön következetesen válaszlevélről beszél. Egy 
olyan válaszlevélről, ami a tárgyalások – mármint az itt lezajlott tárgyalások – 
végeredményeképpen a kormány részéről megszületett, és tartalmaz egyébként hát szakmai 
értelemben most nem megvitatható célokat. A kérdésem arra vonatkozik, hogy ez a 
válaszlevél akkor feltehetően nem azonos azzal a szándéklevéllel, amelyet ezeken a 
tárgyalásokon a tárgyalópartnerek várnak.  

Végül a harmadik kérdésem az a slágerkérdés, amit – gondolom – mindig fel szoktak 
tenni önnek, én ezt azért teszem fel, mert összeszámoltam, nagyjából 27-féle változatot 
hallottam a tárgyalások befejezésére, különböző módon utalva arra, hogy mikor lehet 
végleges megállapodás. Miniszterelnök úr – bocsánat, miniszter úr –, vállalkozik-e most arra, 
hogy valamiféle becslést ad arról, hogy mikor zárulnak ezek a tárgyalások.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, kétszer is következetesen előléptette a miniszter urat. Kovács 

Tibor, alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! A mai híradások elején szerepel a 

miniszterelnöknek az a nyilatkozata, hogy minden gondot meg tudunk oldani egyedül, saját 
erőből, még a pénzügyi és gazdasági bajokat is, nincs szükség IMF-megállapodásra. Anélkül 
is sikerülni fog, csak több energiába kerül, és drágább lesz a megoldás. Kérdezem miniszter 
urat, hogy akkor tulajdonképpen ön milyen felhatalmazást kapott a kormánytól. Mit kell 
képviselnie? A miniszterelnök álláspontját, aki azt mondja, hogy nincs szükség ilyen 
megállapodásra, vagy azt, amit heteken-hónapokon keresztül mondanak, hogy hát 
tulajdonképpen akarnak ilyen megállapodást kötni. Ez az egyik.  

A másik: nyilvánvalóan, ha a szándéklevélről szól a történet, akkor semmilyen 
akadálya nincs annak, hogy ezt nyilvánosságra hozzák. Hiszen itt nem arról szól a történet, 
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hogy itt egy megállapodási javaslattal állt elő a kormány – és nyilván ekkor nem lehet szó 
arról, hogy ezt nyilvánosságra hozzák, a kártyáit senki sem teregeti ki –, de ha itt egy 
ugyanolyan jellegű szándéklevélről van szó, mint amit az IMF is megfogalmazott a magyar 
kormány felé, akkor nem lehet akadálya annak, hogy ezt a levelet nyilvánosságra hozzák. 
Mikor fogják nyilvánosságra hozni ezt a levelet, hogy mindenki meggyőződhessen arról, 
hogy valóban mit válaszolt és mit küldött a kormány? Nem kétségbe vonva természetesen azt, 
amit itt elmondott, de ha itt ezt elmondta nekünk, akkor nyilvánvalóan nem lehet akadálya a 
levél nyilvánosságra hozatalának.  

Én is továbbra is forszíroznám azt, hogy mondjanak már valamit, végül is, ha akarnak 
megállapodást, akkor ezt mikorra akarják megkötni. Ha tavaly november óta mindig, minden 
hónapban mást és mást mondtak a tárgyalások állásáról, akkor mikor akarják befejezni, ha 
tényleg be akarják fejezni ezeket a tárgyalásokat?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadom a szót, csak jelzem miniszter úrnak 

tájékoztatásul, mert ő nem volt itt a szerdai bizottsági ülésen, és a jegyzőkönyv még nem 
készült el, úgyhogy nem tudtam neki elküldeni, tekintve, hogy elég hosszú bizottsági ülés 
volt, ott Veres János pénzügyminiszter urat kérdeztük az előző IMF-megállapodással 
kapcsolatos nyilvánosságra hozatalokról. Ő akkor azt mondta nekünk, hogy a szándéklevelet 
akkor nem is állt szándékukban nyilvánosságra hozni egészen addig, ameddig az IMF 
igazgatótanácsa meg nem tárgyalta, illetve nyilvánosságra csak akkor hozták, amikor már a 
megállapodást aláírták, addig csak egy zárt bizottsági ülésen adtak tájékoztatást. Ezt mondta a 
szándéklevélről, és Veres János pénzügyminiszter úr, amikor megkérdeztem tőle, hogy akkor 
miért gondolja, hogy most másként kéne cselekedni, akkor pont azt mondta, hogy amit a 
kormány most elküldött válaszlevélként, az szerinte nem szándéklevél, mert ha az lenne, 
akkor rajta lenne a Magyar Nemzeti Bank elnökének aláírása is. Ezt a szerintem nem túl erős 
érvet tudta elmondani, hogy miért különbözzön a mostani kormány gyakorlata az előző 
kormány gyakorlatától.  

Ezt csak a tisztesség kedvéért mondom, hogy mindenki legyen tisztában mindennel, 
ami az előző bizottsági ülésen elhangzott.  

Volner János képviselő úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődni szeretnék 

miniszter úrtól: szóba került az EU-s projektek finanszírozásának vizsgálata, arra vonatkozóan 
készült-e bármilyen ütemterv, amit esetleg országgyűlési képviselők, maga a nyilvánosság is 
megismerhet, hogy az eddigi katasztrofálisan rossz lehívási arány a fejlesztési ciklusban 
hogyan fog alakulni. Van-e arra ütemezett terve a kormánynak, hogy – annak a 8 200 milliárd 
forintnak, ami ebben a fejlesztési ciklusban Magyarország számára elvileg elérhető lenne, 
most tartunk olyan 2 800 milliárd forint körül – mikorra kellene lehívni ezeket az összegeket? 
Ez a gazdaságunk szempontjából is egy fontos kérdés, és azt gondolom, ez az IMF-et is 
kifejezetten érdekli. 

Készült-e arra vonatkozóan tervvel a kormány, hogy ennek milyen multiplikátor 
hatása lesz? Mert most jelenleg olyan beruházásokban látjuk lehívva ezt az összeget, amelyek 
nem járnak multiplikátor hatással, egyszeri pénzköltést generálnak, elfogy a város főtéri 
szökőkútjának felújítására a pénz, és utána nem történt semmi, helyben nem teremtődtek új 
munkahelyek.  

Nagyon fontosnak tartjuk, ha azt a kérdést megvilágítaná miniszter úr, hogy a bankok 
tehermentesítésére – az önök kommunikációja szerint is – kísérletet tett az IMF, megpróbálja 
a különadótól, az őket terhelő ágazati adótól mentesíteni a bankszférát, ebben a kérdésben mi 
az, amit fölajánlott a magyar kormány. Ha a bankokat tehermentesítik, és szó volt erről, akkor 
mi lesz a költségvetés másik lábával, honnan veszik erre a pénzt?  
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Fontosnak tartom azt megkérdezni az értékalapú ingatlanadó gondolatával 
kapcsolatban, amit fölvetett az IMF, hogy milyen ehhez a magyar kormány viszonyulása. Azt 
már láttuk, hogy már a 2010-es választási kampányban Mádi László fideszes képviselőt 
„kivégezték” azért, mert egyáltalán fölvetette ezt a gondolatot, most ismét – a saját logikáját 
egyébként hűen követve – pedzegeti az IMF az értékalapú ingatlanadó gondolatát. Mit gondol 
erről a kormány? Meg szeretné-e terhelni a lakosságot ezzel az ingatlanadóval?  

A hatékonyabb áfaszabályozás kérdése. Miniszter úr, itt megint csak azért vagyunk 
szkeptikusak ezen a területen, mert történetesen nekem személy szerint, a Jobbik 
adószakértőjével volt olyan javaslatom, ami az Európai Unió hozzáadottérték-adó 
irányelvével összhangban módosította volna az áfaszabályozást. Ezt két ízben lesöpörte a 
fideszes bizottsági többség, aztán ennek következtében el is marasztalták sikeresen 
Magyarországot egy ellene indított kötelezettségszegési eljárásban az Európai Unió részéről. 
Tehát itt alapvetően azt látom, hogy egy meglehetősen ignoráns módon a hatalmával 
agresszíven élő, a szakmai véleményeket figyelmen kívül hagyó kormányzati magatartás 
jellemezte az önök eddigi kormányzását. Itt a kérdés az, hogy hallgatni fognak-e a szakmailag 
megalapozott, az Európai Unió jogával összhangban levő véleményekre.  

A másik – és az időszűke miatt egyben most a legutolsó – kérdés a hatékonyabb 
közszféra-bérszabályozás, amit miniszter úr említett. Itt arra szeretnék utalni, amire nemrég 
már utaltam egy hasonló témájú vitában, hogy 2007-ben létrejött az államreform kísérlete, 
akkor számszerűsítettek 9 045 állami és önkormányzati rendszerben ellátott közfeladatot, ezt 
egy hatszintű funkcionális csoportosításba rendezték. Ebből tudni lehetett azt, hogy hova 
szeretett volna az akkori kormány az átalakítások folyamán eljutni. Most az önök részéről azt 
látjuk, hogy elindultak az átalakítások, de nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a végcélja, nem 
tudjuk, hogy melyek lesznek ennek a köztes állomásai, semmilyen szervezeti ábrát, erre 
vonatkozó költségvetési megtakarítási elképzelést, a hatékonyságjavulásról készült 
tanulmányt nem látunk, a minisztériumok honlapjain ilyen nincs. Mikor tekinthető meg erre 
vonatkozóan a szervezeti ábra, mikor lehetünk tisztában azzal, hogy ez milyen lépésekből fog 
összeállni?  

Csak emlékeztetnék, miniszter úr, hogy az ön minisztertársa, Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter úr említette azt, hogy Magyarország számára a bürokrácia 
3000 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent egy évben, és ennek 30 százalékát, azaz 
840 milliárd forintot nevezett a miniszter úr megtakaríthatónak. Hát ennek a 840 milliárd 
forintnak érdekelne a sorsa, azt gondolom, minket is, és az IMF is nyilván ez iránt érdeklődik. 
Ha ezt megvilágítaná, miniszter úr, hálás lennék.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Scheiring Gábor képviselő úr! Nem tudom kihagyni, hogy tisztelettel 

üdvözöljem, talán ebben az évben másodszor – vagy netán harmadszor – a képviselő urat a 
bizottsági ülésen. Végre sikerült olyan témát találnunk, ami felkeltette az érdeklődését.  

Parancsoljon! 
 
SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne, ebből az 

első és talán a legfontosabb, hogy az átláthatóság útján a kormány milyen lépésekkel kíván 
továbbmenni. Szeretném megköszönni miniszter úrnak a tájékoztatását, ez tényleg egy fontos 
lépés, és az LMP szempontjából az átláthatóság mindig is az egyik legfontosabb kelléke lenne 
a gazdaságpolitikának. Ugyanakkor egyelőre azt látjuk, hogy a kormány gazdaságpolitikája 
továbbra is meglehetősen kiszámíthatatlan, és nehezen követhető magával az IMF-
tárgyalásokkal kapcsolatos álláspont is. Itt felmerült a miniszterelnök úr nyilatkozata, ami, 
nem tudom pontosan, hogyan viszonyul az IMF-tárgyalásokhoz. Mindenesetre egyrészt látjuk 
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azt, hogy továbbra is van egy bizonytalanság a kormány gazdaságpolitikájában, és ilyen 
értelemben egy bizalmatlanság az egész tárgyalási folyamattal kapcsolatban is.  

A másik oldalon pedig ott van az IMF, amelynek az eddigi intézkedéseiről és 
követeléseiről történetileg tudjuk, hogy sok esetben a hosszú távú fejlesztési szempontokkal 
szembe ment az, amit az IMF sokszor követel. Tehát ebben az irányban is jogos, ha az 
állampolgárokban, vállalkozókban felmerül egyfajta bizonytalanság. Na most ennek a 
bizalmatlanságnak a feloldására a legjobb eszköz az lenne, ha egyfajta civil megfigyelő 
nyomon tudná követni ezeket a tárgyalásokat. Ezt mi már javasoltuk, kíváncsi vagyok, hogy 
mit gondol erről miniszter úr.  

A második kérdésem arra vonatkozik, hogy a szociális támogatásoknál felmerült, hogy 
csökkentenének, illetve hatékonyabbá tennék. Itt felmerült a sajtóban, hogy bevezetnének egy 
támogatási plafont a szociális támogatások esetében. Már most is hatalmas nagy a gond ezen a 
területen az országban, jelentős forráskivonás történt általában a szociális szektorból, 
körülbelül négymillió ember él létminimum alatt. Ez hogyan illeszkedik ahhoz a célhoz, hogy 
további forráskivonást – akkor ezek szerint – elképzelhetőnek tartanak a szociális 
támogatások területéről?  

A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy itt – nagyon üdvözlendőnek tartom 
– felmerült az uniós pénzek tisztább és hatékonyabb elköltése. Itt valóban jelentős 
előrelépések lennének lehetségesek mind a tisztaság, mind az átláthatóság területén. Például a 
Szajol–Püspökladány vasútvonal felújítása négyszer annyiba kerül, mint a Berlin–Hamburg 
vasútvonal felújítása. Tehát azt gondolom, bőven lenne itt mit javítani. Engem az érdekelne, 
hogy konkrétan a korrupció visszaszorítására és a hatékonyság növelésére a kormány milyen 
intézkedéseket tervez. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Most más kérdést nem nagyon láttam. (Jelzésre.) Bocsánat, Lenhardt 

képviselő úr!  
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Az elhangzott beszámoló igazából nem 

tartalmazott olyan újdonságot, amit eddig nem tudhattunk meg a sajtóban kiszivárogtatott 
híreket tekintve. Tehát lényegében az IMF által elvárt feltételek és az erre adott 
kormányreakciók nagyjából fedik az eddigieket. De a szomorú az egészben az, hogy 
gyakorlatilag ez az újabb megszorítások politikája lesz, amit – ezt elfogadva – a kormány 
kénytelen lesz végigjárni.  

Úgyhogy én igazából arra lennék kíváncsi, hogy ezt látva meddig fog elmenni a 
kormány a tárgyalások során, meddig tud ellenállni azoknak az újabb sürgető követeléseknek, 
hogy vegyük el az emberektől, és inkább biztosítsuk a bankoknak valamilyen szinten a 
bankadó helyett esetleg már a jövőbeli újabb támogatásokat és kifizetéseket, mert hát ők 
annyira rászorulnak. Tehát itt ki kellene mondani, és világosan érzékeltetni mindenkivel, hogy 
nem lehet több pénzt elvenni az önkormányzatoktól sem. Ülnek itt szemben is olyan 
képviselőtársak a Fideszből, akik vagy jelenlegi, vagy volt polgármesterként, 
alpolgármesterként pontosan tisztában vannak az önkormányzatokra rótt nehézségekkel, és jó 
lenne, ha például ők is hallatnák a hangjukat ilyen esetekben. De a lakosságtól elvont 
különböző sarcokkal sem normálisan vihető végbe már az a folyamat, amit még elvárnának 
azért az esetleges védőhálóért cserébe, amit kegyeskedne az IMF részünkre nyújtani. Amiről 
persze tudjuk jól, hogy erre igazából Magyarországnak nincs szüksége, csak a piacok 
megnyugtatásához szükség van rá a háttérben, hogy csökkenjen a CDS-felár és a különböző 
hiteltárgyalásoknál is kedvezőbb színben tudjunk feltűnni.  

Igazából arra lennék kíváncsi – és ilyen szempontból számomra érthető is az a 
halogató tárgyalás, szemben az MSZP elvárásaival, akik minél gyorsabb és azonnali 
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kapitulációt szeretnének a nemzetközi szervezetek előtt –, hogy hol van az a pont, amit már 
nem vállalna a kormány. Tekintetbe véve azt is – a gazdasági dimenziókra térve –, hogy 
ebben a stagnáló helyzetben nyilvánvalóan az újabb elvonások lehetetlenné tennék még az 
esélyét is bármiféle gazdasági növekedés megkezdésének, mert ugye újabb potenciális 
forrásokat vonna el a gazdaságból. Tehát hol lesz az a pont, ahol már nem folytatják tovább 
ezt a lehetetlen együttműködést ezzel a pénzügyi intézménnyel, amely a világ pénzügyi 
hatalmának az egyik fő erőközpontja? 

 
ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

akkor szerintem minden oldalról megközelítettük a témát, miniszter úr, parancsoljon! 

Válaszadás 

VARGA MIHÁLY tárca nélküli miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen a kérdéseket, és igyekszem rá tömören, röviden válaszolni.  

Baja képviselő úr kérdéseire, felvetéseire azt tudom mondani, hogy egységes a 
kormány, egységes a parlamenti frakciószövetség is abban, hogy a kormány folytassa a 
tárgyalásokat, és törekedjen arra, hogy jó megállapodást kössön. Ennek a bizottságnak a 
témakörébe tartozik, de nem gondolom, hogy tisztem az, hogy a 2008-as megállapodásról 
beszéljek, de alapvetően arra törekszünk, hogy olyan megállapodást tudjunk kötni a 
Valutaalappal, amely annak a célnak felel meg, hogy egy biztonsági háló legyen az ország 
háta mögött. Nagyon nehéz ma előre látni, hogy mi történik Európában, mi történik a 
világgazdaságban. Lehet érzékelni azt, hogy Európa még mindig nincs abban a biztonságos 
sávban, ahol egy viszonylag szerény mértékű finanszírozási igénnyel jelentkező ország is 
biztosra mehet. Ugye Spanyolország, Olaszország, Görögország vagy éppen Franciaország 
mellett, ahol százmilliárd eurós nagyságrendekről beszélünk, a magyar éves ötmilliárd euró 
körüli igény nem egy olyan nagy összeg, de ha ezek a piacok bizonytalanok maradnak, akkor 
ennek az igénynek a finanszírozása is gondot okozhat.  

Valóban így van, ahogy Lenhardt képviselő úr itt mondta a végén, Magyarország ma 
nem szorul ilyen jellegű támogatásra. Nem is pénzt kértünk a Valutaalaptól, hanem egy olyan 
elővigyázatossági hitelkeretre lehetőséget, amelyik adott esetben nyújthat az ország számára – 
ha erre valóban szüksége van – finanszírozást.  

Több szakértő, több elemző is leírta az elmúlt hetekben, hogy Magyarország 
biztonságosan tud a meglévő tartalékállománnyal és a jelenlegi piaci finanszírozással is 
működni, de szeretnénk, ha ezeknek a költségei csökkennének, és szeretnénk, ha egy 
biztonságosabb következő féléves, egyéves makropályát tudnánk majd fölrajzolni.  

Reális alapja van-e a megállapodásnak? Szerintem reális alapja van, tehát attól 
függetlenül, hogy ma kicsit távolinak tűnnek egymástól az álláspontok, látok arra lehetőséget, 
hogy ez a megállapodás megszülessen. Egyébként sem a kormányban, sem a parlamenti 
frakcióban olyan jellegű állítás soha nem is hangzott el, hogy nincs szükség a megállapodás, 
hogy nem kell a megállapodás. Szükség van a megállapodásra, de jó megállapodást 
szeretnénk – még egyszer hangsúlyozom – kötni.  

Tukacs képviselő úr kérdéseire válaszolva: nehezen tudok elképzelni olyan 
megállapodást, amely ne érintetné a ’13-as költségvetést. Ezért hozta azt a helyes és jó döntést 
a parlamenti többség, hogy nyitva kell hagyni a ’13-as költségvetés számait, és meg kell 
teremteni, meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy ha erre adott esetben szükség van, akkor 
ez a módosítás megtörténjen. Nyilván ennek van egy józan ész által diktált határa; tehát ha a 
megállapodás nem születik meg – teszem azt – decemberre, akkor a parlamentnek előbb-
utóbb azért le kell zárnia a következő évi költségvetés jogszabályát ahhoz, hogy az 
intézmények, gazdálkodók és mindenki tisztában legyen a ’13-as költségvetés 
sarokszámaival. Itt alapvetően a növekedési számokban van eltérés. Ahogy azt önök is 
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ismerik, a Valutaalap egy gyengébb növekedéssel számol, körülbelül 1 százalék körüli ’13-as 
növekedéssel, a magyar kormány prognózisa jelenleg még ennél magasabb, 1,6 százalék.  

Ismerve és látva az elmúlt hetek, elmúlt hónapok eseményeit és azokat a számításokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen makrogazdasági pálya lehetséges 2013-ban, ismerve 
a legfontosabb exportpiacainkon történt változásokat is – itt utalok a német növekedési 
kilátások romlására –, nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy a jelenlegi növekedési 
prognózissal kerüljön majd sor a költségvetés végszavazására. Tehát a magyar kormánynak 
előbb-utóbb hozzá kell nyúlnia ehhez a makrogazdasági prognózishoz. Ebből adódik persze, 
hogy akkor mi történik a hiánnyal. A hiánycélt tartani kell. Ha a 2012-es hiányunk 3 százalék 
alatt lesz – erre minden esélyünk megvan –, akkor ’13-ban sem mehetünk 3 százalék fölé, 
tekintettel arra, hogy 2004 óta túlzottdeficit-eljárás alatt áll az ország, és emiatt uniós 
támogatásokat veszíthetünk el, éppen most ősszel fog zajlani majd az Európai Bizottságban 
ennek az újraértékelése. Nyilvánvalóan Magyarország számára nem lehet cél, hogy uniós 
támogatástól essünk el, a 3 százalék alatti hiányt tehát tartanunk kell.  

Én ma – hogy pontosabb számokat, pontosabb becslést tudjak adni – azt érzékelem a 
tárgyalásokon, hogy körülbelül 300-350 milliárdos eltérés van a hiány tekintetében a 
Valutaalap, az Európai Bizottság és a magyar kormány számításai között. Tehát a tárgyalások 
– amennyiben folytatódnak – nyilván arra is fognak vonatkozni, hogy ennek az eltérésnek 
egyrészt milyen a valós alapja vagy milyen feltételezésekre épül, másrészt ha meg tudunk 
állapodni egy korrekcióban, akkor a korrekciónak milyen nagyságrendre kell vonatkoznia.  

Nem látok különbséget a válaszlevél és a szándéklevél között. Ez korábban sem volt 
akadálya a tárgyalásunknak, most sem akadálya. A megállapodás irányába haladunk, és 
remélem, egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy azokat a pontokat vegyük majd számításba, 
amelyek egy ilyen megállapodás aláírásához kellenek.  

Mikor lehet ennek a befejezése? Hát óvatos vagyok, tekintettel arra, hogy az elmúlt 
hónapokban sem a magyar kormányon múlt az, hogy a tárgyalásokat nem kezdtük meg. Itt 
összekeveredtek különböző dolgok: kötelezettségszegési eljárás, túlzottdeficit-eljárás, a 
Valutaalappal lévő hitelmegállapodás ügye. Ahogy elmondtam korábban – és ezt fönntartom 
– az európai uniós tagság Magyarország szempontjából nehezítő, súlyosbító körülmény, hogy 
meg tudjon állapodni a Valutaalappal. Nem hiszem, hogy demokrácia tekintetében 
Fehéroroszországtól vagy Egyiptomtól van mit tanulnunk, ezekkel az országokkal 
megállapodott a Valutaalap, de tekintettel arra, hogy mi európai uniós tagország vagyunk, és 
az Európai Uniónak is vannak feltételei Magyarországgal szemben, ezek a tárgyalásokat 
lassították. Nagyon bízom benne, hogy a következő hetekben már nem lesz ilyen jellegű 
probléma.  

Kovács Tibor felvetésére válaszolva: szerintem miniszterelnök úr pontosan 
fogalmazott. Azt mondta, hogy nehezebb vagy drágább lenne megállapodás nélkül, de egy 
szóval nem mondta, hogy nem akarunk megállapodni. Tehát a magyar kormánynak 
változatlan a szándéka, ezt szeretném rögzíteni, határozottan megállapodásra törekszünk a 
Valutaalappal. Ez a hivatalos kormányálláspont.  

Nem kívánjuk nyilvánosságra hozni ezt a válaszlevelet, tekintettel arra, hogy ez 
korábban sem volt az elmúlt nyolc, Magyarország és a Valutaalap közötti szerződésben 
feltétel. Nem is gondolom, hogy célszerű lenne, ha a magyar kormány állandóan a 
tárgyalópartnereit a sajtón vagy a nyilvánosságon keresztül tájékoztatná a tárgyalási 
álláspontjáról. Ugyanazt az eljárást fogjuk követni, mint ami 2008-ban történt, amint 
megállapodásközeli állapotba jutunk, újra tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot és így a 
parlamenti bizottságot is.  

Volner képviselő úr kérdéseire: az európai uniós támogatásokban jelentős előrelépést 
értünk el. A havi kifizetések összege a kormányváltás előtt 12 milliárd forint volt, ez most 
80 milliárd forint fölötti havi összegre emelkedett. Nem ezzel van az alapvető gond. Egyrészt 
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a támogatások szerkezetét tudtuk csak kisebb mértékben módosítani az elmúlt időszakban, 
másrészt pedig egyre inkább látható, hogy az a szervezeti rendszer, amit még az előző 
kormány alakított ki az uniós támogatások felhasználására, a magyar uniós támogatások 
felhasználását nehezíti. Ha összevetjük akár szomszéd országgal is – Romániával –, hogy 
milyen eljárási rendben történik ezeknek a döntéseknek a meghozatala, és így a hatékonyság 
is mennyivel kedvezőbb, azt látjuk, hogy a magyar rendszer nehézkes, túlzott. Nyilván nem 
célszerű vagy nem lenne tanácsos, ha egy adott költségvetési szakaszban, egy hétéves 
ciklusban most ez a módosítás megtörténne, de reális felvetésnek tartom, és gondolom, 
képviselő úr kérdése is ebbe az irányba mutatott, hogy a következő szemeszterben, a 
következő uniós költségvetési időszakban akár ennek a módosítására is sor kerülhessen. 

A bankok mentesítésére vagy bármilyen bankmentő alap létrehozására nem készül a 
magyar kormány, és alapvetően vitatjuk azt a valutaalapi felvetést, hogy a bankadó vagy a 
bankokat terhelő elvonás megszüntetésére volna szükség. A magyar kormány 2010-ben 
világos döntéseket hozott, hogy az adósságcsapdából való kikerülést milyen eszközökkel 
kívánja megvalósítani. Ezekben nem szerepelt, hogy a lakosságra, az emberekre, a 
nyugdíjakra vagy a jövedelmekre újabb és újabb terheket rakjunk rá.  

Az ingatlanadó ügyében ugyanez a helyzet. Az előző kormány döntést hozott erről, az 
Alkotmánybíróságra volt szükség ahhoz, hogy az ingatlanadó ne lépjen hatályba. A magyar 
kormány nem kíván, nem tervez semmiféle ingatlanadót bevezetni.  

Az általános forgalmi adó ügyében azt tudom mondani, hogy itt nyitottak vagyunk 
minden felvetés megvizsgálására, hiszen ma a visszaélések legnagyobb része az 
adórendszeren belül az általános forgalmi adó területén keletkezik. A NAV, az adóhivatal és a 
magyar kormány is olyan programokat, olyan terveket készített az elmúlt hónapok során, 
amelyek arra törekednek majd, hogy hatékonyabbá váljon az adóbeszedés. Ennek az egyik 
területe a képviselő úr által említett működő rendszer javítása. Igen, itt az áfánál a fordított áfa 
bevezetésére már tettünk lépést, és ahogy mondtam is, vizsgálni fogjuk a további 
lehetőségeket.  

Ha megengedi, én az államreform, közigazgatás címszóra most nem térnék ki, nekem 
ez nem tisztem, nem is érinti a kormányzati feladatkörömet. Azt gondolom, az elmúlt két 
évben itt is jelentős átalakítás született, ha megnézzük, hogy a közigazgatásban, de akár más 
területeken, az oktatásban, egészségügyben milyen döntések születtek, azt tudom önnek 
mondani, hogy ma jóval hatékonyabb a közigazgatás működése, mint a korábbi időszakban. 
De erről bővebb tájékoztatást nyilván az illetékes tárcavezető tud adni.  

Scheiring képviselő úr kérdésére: nem érzékelek bizonytalanságot a tárgyalásokban. A 
gazdasági helyzet tekintetében biztosan van ilyen, tehát ebben egyetértünk. Azért is 
tárgyalunk, azért is akarunk egy ilyen megállapodást, hogy ez a bizonytalanság eltűnjön. De 
ezt nem csak a magyar kormány vagy a magyar gazdaság helyzete esetében lehet 
megemlíteni, hát néhány nappal ezelőtt a Valutaalap ügyvezető igazgatója, Christine Lagarde 
asszony mondta azt, hogy a világgazdaság legnagyobb gondja a bizonytalanság. Tehát 
ugyanez a helyzet máshol is. Ebből a szempontból tehát helyes, hogy ezeket a tárgyalásokat 
megkezdtük, és ezeket folytatjuk.  

A civil megfigyelő ügyében: én megnéztem, képviselő úr, sehol, semmilyen 
tárgyaláson, amit eddig a Valutaalap folytatott, ilyen megfigyelő nem vesz részt. Ezt elég 
problémásnak is tartanám. Egyrészt milyen jellegű megfigyelőre van szükség, akár végzettség 
tekintetében jogászra, közgazdászra, másra, akár egyéb szakterületet tekintve? Hát civilből 
azért elég sokféle van a bélyeggyűjtőktől a különböző hagyományőrző egyesületekig, tehát ez 
szerintem egy problémás kérdés lenne, és valószínűleg a tárgyalópartnereink sem értenék 
világosan, hogy miközben egy legitim felhatalmazással rendelkező kormányzati képviselő 
vesz részt a tárgyaláson, egy bizonytalan státusú civil megfigyelő egyáltalán hogyan kerül 
oda, mi a szerepe, mire terjed ki a hatásköre, részt vehet-e a tanácskozáson, és így tovább. 
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Tehát azt gondolom, ez egy olyan felvetés, amit érdemes megvizsgálni, de nem tartom 
valószínűnek, hogy a magyar kormány támogatna-e egy ilyen jellegű tárgyalódelegáció-
kibővítést.  

A szociális támogatások plafonja: a gyakorlat nem példa nélküli, Angliában nemrég 
hoztak egy ilyen jellegű döntést, hogy maximálják a szociális támogatások kifizetését. 
Magyarországon ma nincs ilyen szabály, tehát ki milyen jogosultság és forrás alapján tud 
elérni szociális támogatásokat, annyiféle szociális támogatást tud begyűjteni. Nagyon sok 
esetben – ahogy erre konkrét példák is vannak – ezeknek a szociális támogatásoknak az 
összege jóval meghaladja akár a közfoglalkoztatásban, de akár a privát szférában is a 
minimálbérrel rendelkezők jövedelmét. Tehát a magyar kormány ezt a felvetést meg fogja 
fontolni, és a tárgyalásokon is, tekintettel arra, hogy a Valutaalap elvárásai is egy 
hatékonyabb szociális támogatási rendszer felé ösztönöznek bennünket, ezeket meg fogjuk 
majd vitatni.  

Végezetül Lenhardt képviselő úr kérdése, melyre már részben válaszoltam: meddig 
megy el a kormány. Ameddig lehet, addig megyünk el. Nyilván egy tárgyalás úgy alakul ki, 
hogy mindkét fél elmondja a maga álláspontját, és megpróbálunk kompromisszumot találni az 
adott álláspontok között. Ha az a kérdése, képviselő úr, hogy lesz-e megállapodás vagy nem, 
erre is azt tudom mondani, hogy lehet megállapodás. Tehát nekem a személyes 
meggyőződésem, hogy mindenképpen szükség lenne egy ilyen megállapodásra, mert ez 
jelentős erőforrásokat, forrásokat tud felszabadítani annak a célnak az érdekében, hogy a 
magyar gazdaság növekedését tudjuk erőteljesebben támogatni. Nekünk ma nem az adósság 
vagy nem annyira a hiány mértéke a legnagyobb problémánk, itt megkezdünk egy folyamatot, 
ezt folytatjuk, de ez a folyamat nem akadályozhatja azt a másik kormányzati szempontot, 
hogy minél több munkahely teremtésére kerüljön sor. Ehhez pedig beruházásokra, 
növekedésre van szükség.  

Tehát úgy kell az adósságpályát világossá tenni és fenntartani, hogy az 
adósságcsökkenéssel járjon, hogy mindig teljesíteni tudjuk a minél kisebb mértékű hiány 
szempontját, de a növekedésünket ne veszélyeztesse. Tehát ha lesz a Valutaalappal 
megállapodás, akkor föl tudunk szabadítani olyan, ma adósságszolgálatra fordított forrásokat, 
amelyeket erre a célra költünk el, és ezeken keresztül beruházásokat tudunk támogatni, kis- és 
középvállalkozásokat tudunk segíteni, és így tovább. De a Valutaalapnak sem lehetnek a 
magyar kormánnyal szemben olyan feltételei, amelyeket akár politikai, akár gazdaságpolitika 
szempontból nem tudunk elfogadni. Tehát jó megállapodásra törekszünk, csak ezt akartam 
mondani. Nagyon bízom benne, hogy ezek a tárgyalások eredményre fognak majd vezetni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, és azt gondolom, talán lehet majd még egy 

olyan későbbi szakasza a tárgyalásoknak, amikor már ismét szót tudunk váltani az érdemi a 
kérdésekről. Ha megengedi, mi a meghallgatásnak ezt a részét le is zárnánk, és áttérnénk a 
napirenden szereplő további kérdések megtárgyalására.  

Úgyhogy köszönöm szépen a jelenlétét a bizottsági ülésen. (Varga Mihály távozik az 
ülésteremből.) 

(A bizottság munkatársával tanácskozik.) Lenne egy kérdésem a bizottság tagjaihoz, 
elnézést kérek. Este ülnünk kell, mert a kormány által kezdeményezett, a szerencsejátékkal 
kapcsolatos törvénymódosítás a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés, ennek 
megfelelően az a sajnálatos hírem van a képviselőtársaim részére, hogy valamikor a 
szavazások után, feltehetőleg ennek a vitája után ülnie kell a ma esti órákban a gazdasági 
bizottságnak. Tehát arra kérnék mindenkit, hogy erre készüljön. Ha jól tudom, az első 
napirendi pont lesz egyébként a szavazásokat követően ennek a parlamenti vitája, bár a 
házbizottság elvileg csak húsz perc múlva fog erről dönteni. Ezért, ha lehet, a két általános 
vitát, a postai szolgáltatásokkal, illetve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
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beruházásokkal kapcsolatos napirendi pontot áttenném a mai bizottsági ülés végére, mert ha 
nem tudunk végezni plenárisig – és a többivel kell végeznünk a plenáris ülésig –, akkor még 
mindig lehetőség van arra, hogy azokra este térjünk vissza.  

Van-e ez ellen valakinek kifogása? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki 
az, aki beleegyezik ebbe a bizonyos napirendi sorrendcserébe. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
úgy látom, hogy ezt a bizottság egyhangúlag támogatja. (A bizottság munkatársával 
tanácskozik.) Bocsánat, a Nemzeti Akkreditáló Testülettel kapcsolatos napirendi pont marad a 
végére, elnézést kérek, ez a pontos megfogalmazás.  

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
T/8315. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és általános vita) 

Tehát a nemzetgazdaság szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslattal kezdenénk. Ki képviseli az előterjesztőt? (A bizottság munkatársával 
tanácskozik.) Tehát én képviselem, a miniszter úr ezek szerint megbízott engem, tekintettel 
arra, hogy most éppen miniszteri értekezletet tart. Majd azért a minisztérium képviselőjének 
némi segítségét fogom kérni.  

Itt nagyon jól tudjuk, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokat ugyan már több kérdésben mentesítettük, illetve felgyorsítottuk az ezzel 
kapcsolatos eljárásokat, de úgy tűnik, hogy erre további ügyekben szükség van, és tekintettel 
arra, hogy itt kialakult egy új kormányzati struktúra, nevezetesen a kormánymegbízotti 
rendszer, a kormánymegbízotton keresztül történő eljárás az, ami gyakorlatilag ebbe a 
törvényjavaslatba bekerül, ami tovább gyorsíthatja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokat. Ezzel a témával került tehát ide ez az ominózus törvényjavaslat. 

Kérdezem, hogy a kormány képviselőjének van-e kiegészítése a témakörrel 
kapcsolatban. Parancsoljon!  

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Csonka Ernő, helyettes államtitkár, KIM. 
Kormányálláspontot tudok képviselni, az általános vitára való alkalmasságot támogatja a 
kormány az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Az eljárásrendről néhány mondattal tudna többet mondani?  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Természetesen. Az előzmények körülbelül áprilisra nyúlnak vissza, ekkor egy 
előterjesztésben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások határidői 
generáljelleggel csökkentek. Ennek a munkának a következő fázisa az volt, hogy további 
hatékonysági lépéseket kellett tenni az irányban, hogy ezek az eljárások egyszerűbbek, 
koordináltabbak legyenek. Tehát mind az állampolgárok felé ez érezhető hatással járjon, 
illetve a kormánymegbízottak koordinációs jogköre bővüljön. Ennek megfelelően 2012. 
augusztus 1-jén hatályba lépett egy kormányrendelet, amely a kormánymegbízottak 
koordinációs jogköreit katalógusjelleggel tartalmazza.  

Itt több jogkör van, de egyet-kettőt megemlítenék: javaslattételi jog, munkacsoport 
létrehozása, fegyelmi eljárás kezdeményezése, tehát egy széles körű eljárásrend biztosított a 
kormánymegbízott részére. Tulajdonképpen ezt a lehetőséget bővíti, egészíti ki ez a 
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törvénymódosítási javaslat, amely azt tartalmazza, hogy bizonyos szervek kivételével egy 
erős koordinációs jogköre legyen a kormánymegbízottnak. Tehát abban az esetben, ha 
valamilyen mulasztást vagy a feladat nem megfelelő elvégzését tapasztalja, írásban 
fölhívhatja az eljáró szerv vezetőjét, úgyhogy ez egészítené ki.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a témával kapcsolatban kérdés vagy észrevétel 

képviselőtársaim részéről? (Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az MSZP frakciója 
nem támogatja az indítványt, a beruházások alapvetően nem azért estek vissza, mert az 
ezekkel a különleges jogokkal rendelkező kormánymegbízott hatásköre lett volna kevés, 
hanem a kormány gazdaságpolitikája vezetett oda, hogy gyakorlatilag jelentősen visszaestek 
Magyarországon a beruházások.  

A nem támogatás másik indoka az, hogy ezáltal még kevésbé lesz átlátható és 
áttekinthető ez a tevékenység. Egy meglehetősen korlátlan hatáskörrel rendelkező 
kormánymegbízott fogja ezt a tevékenységet végezni, és nem lehet majd látni azt, hogy egyes 
döntések milyen felhatalmazással és milyen megfontolásból születtek.  

Mindezekre tekintettel, és hát arra is, hogy ettől még az európai uniós források 
fölhasználása nagy valószínűséggel nem fog gyorsulni, mi nem támogatjuk az indítvány 
elfogadását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner János képviselő úr – majdnem azt mondtam, 

hogy alelnök úr, a megszokás nagy úr –, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A Jobbik sem támogatja ezt 

az indítványt, mégpedig azért, mert látható, hogy Magyarország jelenleg nem a 
beruházásvezérelt növekedési fázisban van, a kormány azért, hogy a beruházások 
megélénküljenek, a beruházási ráta nőjön, gyakorlatilag érdemben nem tett semmit. 
Alapvetően a költségvetés kiegyensúlyozása irányába hat az összes kormányzati lépés, 
mégpedig megszorítások formájában. Mi tehát inkább azt az utat járnánk a kormány helyében, 
hogy a gazdaság élénkítésével próbáljon foglalkozni, ez a javaslat nem ezt az utat célozza.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Én azt 

tudom hozzátenni, hogy mi támogatjuk a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, 
mert nekem is meggyőződésem, hogy egyébként az európai uniós pénzek lehívását e téren 
gyorsítani lehet. Azt láthatjuk, hogy itt a különféle hivatali eljárások útvesztője nagyon 
sokszor olyan nagy jelentőségű beruházásokat is gátolni tud, amelyek rengeteg munkahelyet 
tudnak teremteni Magyarországon. Azt gondolom, azért van a kormánymegbízott, hogy egy 
adott fizikai területre vonatkozóan teljes átlátással bírjon arról, hogy ott a közigazgatás milyen 
feladatokat lát el, és hangolja össze ezeket az eljárási folyamatokat.  

Véleményem szerint ez egy jó lépés arrafelé, én inkább bíztatnám a kormányt arra, 
hogy ezt a típusú eljárásrendet minél inkább tegye általánossá mindenhol, mert szerintem az a 
jó közigazgatás, ahol az akta vándorol és nem az ügyfél, és ez végül is az ebbe az irányba tett 
egyik komoly lépés, igaz, hogy egyelőre csak a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásoknál.  

Van-e más kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem a 
kormány képviselőjét, kíván-e reagálni.  
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Reflexiók 

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, csak két mondat. Valóban, csak egy 
szegmenségét érinti ennek a nagy halmaznak ez a kérdéskör, ez a szabályozás, tehát az 
eljárásrendet ésszerűsíti és egyszerűsíti, és valóban, ahogy elnök úr elmondta, a törvényben 
rögzített célja a kormányhivataloknak és a kormánymegbízottaknak az, hogy a kormányzati 
feladatok területi végrehajtását elősegítse, illetve koordinálja.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Amennyiben nincs további észrevétel, akkor most szavaznánk a 
tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról. Szavazhatunk-e egyben? 
Van-e ez ellen valakinek kifogása? (Nincs ellenvetés.) Ha nincs, akkor kérdezem, ki az, aki a 
tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem 
szavazat ellenében a bizottság a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való 
alkalmasságot is támogatta.  

A kormány képviselőjének köszönöm szépen a jelenlétet.  
 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló T/8588. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános 
vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, ez a Magyar Export-Import Bank 
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, mely Dióssi képviselő úr önálló indítványa. Kérdezem, 
előterjesztőként kíván-e hozzáfűzni valamit. (Jelzésre.) Parancsolj, Csaba! 

 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): CSABA (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Az 

idő rövidségére való tekintettel, ha nem szükséges, nem egészíteném ki, ha lesz kérdés, 
szívesen válaszolok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőit kérdezem, van-e 

kormányálláspont vagy tárcaálláspont az ügyben.  

A kormány álláspontjának ismertetése 

GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tárcaállásponttal rendelkezünk pillanatnyilag, a tárca támogatja.  

Hozzászólások, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez szerintem egy 
helyes dolog, hiszen azt a típusú – mondjuk úgy – felmentést, amit ez a törvényjavaslat 
magában foglal, korábban már a Magyar Fejlesztési Bank ebben a formában megkapta, 
indokolatlan lenne, hogy ez pont az Eximbanknál ne legyen meg. Ráadásul ez könnyíti, hogy 
az Eximbank forrásokhoz tudjon jutni, és ez a forráshoz jutás, azt gondolom, a magyar 
külgazdasági tevékenység elősegítése szempontjából egyébként egy rendkívül helyes dolog. 
Tehát szerintem jó, hogy ezt a parlament tárgyalja, és jó, ha minél hamarabb egyébként el is 
tudja fogadni. 
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Nyilvánvaló, hogy ez kell az Eximbankra vonatkozóan, és ha jól tudom, van még egy 
ennél sokkal szélesebb körű törvénycsomag is a kormány asztalán, de az kevésbé sürgős, az 
majd a későbbiekben érkezik a Ház elé.  

Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon!  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Látszólag egy technikai jellegű 

módosításról van szó, mégis azt kell mondanom, hogy miután ismét egy olyan jogszabály, 
amely visszamenőleges hatályú, hiszen a korábban megkezdett jogügyletekre is érvényesíteni 
kívánják, emiatt sem lehet ezt támogatni.  

Nem ismert természetesen az őszinte szándék a visszamenőleges hatály tekintetében. 
Valószínűsíthetően nem tartották be korábban a vonatkozó jogszabályi előírásokat a 
garanciára vonatkozóan, így aztán utólag akarják törvényesíteni azt a gyakorlatot, amit nem 
tartottak be korábban. Tehát a visszamenőleges hatály másképpen nem magyarázható, nem 
indokolható, nyilvánvalóan valami van a dologban, ez a jogszabályból nem derül ki. Emiatt 
aztán nem is lehet támogatni ezt az indítványt, mert itt sem derül ki – mint ahogy számos más 
esetben – a kormány valós szándéka egy-egy törvényjavaslattal kapcsolatban.  

Nem támogatjuk az indítványt.  
 
ELNÖK: Van-e még esetleg kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Egyetlenegy 

dologban reagálnék, tisztelt alelnök úr, hogy ez a megkezdett jogügyletekre vonatkozik 
alapvetően. Azt gondolom, az helyes dolog, ha mondjuk elkezdődött egy ilyen típusú 
jogügylet mondjuk az Eximbank külső finanszírozásáról, akkor a törvényhozás segítséget 
nyújt abban, hogy ott forrás legyen, és ne a fordítottja. Önök mindig azt kérik rajtunk számon, 
hogy miért nincs hitelezés, ez például egy olyan tipikus lépés, amivel lehet így, ebben a 
formában. 

Van-e még további kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök úr, ne forgassa ki a szavaimat. Arról van szó, hogy 

ha van egy jogszabály, akkor a jogszabály előírásai szerint kell eljárni, még akkor is, ha 
utólag kiderül, hogy jobb lett volna, ha más lett volna a jogszabály. Itt is erről lehet szó 
tulajdonképpen, bár ilyen álca mögé rejtve, hogy mégiscsak a bank érdekeit kell szem előtt 
tartani, hogy forrásokat szerezzen. Igen, a mostani időpillanattól kezdve, mert egyébként a 
korábbi jogszabályt kellett volna betartani.  

 
ELNÖK: Tisztelt Alelnök Úr! Ha megnézi, ebben világosan le van írva, hogy az 

állami kezességvállalásnak, készfizető kezességvállalásnak továbbra is érvényesnek kell 
lennie, és ha az rendelkezésre áll, akkor további biztosítékokat nem kell beszereznie. 
Szerintem ez egy eléggé meggyőző érvelés ebből a szempontból.  

Volner János képviselő úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Elnök úr, tényleg csak megjegyzésjelleggel, csak azért, 

hogy utaljak arra, mennyi ziccert kihagy ezen a területen is a kormány. A világ számos 
országa él például a kötöttsegély-hitelezés gyakorlatával, ami az egyetlen legális 
exporttámogatás az OECD-országokon belül. A magyar kormány többször is megcélozta ezt, 
szerepeltette költségvetési törvényben, de érdemben ebben a kérdésben gyakorlatilag nem 
történt semmi. Nem értjük egyszerűen, hogy mért, nem értjük, hogy mi a bénaság oka, hiszen 
ilyen módon a magyar exportot közvetlenül is lehetne legális eszközökkel, az európai 
versenyjoggal egyébként összhangban támogatni. Folytathatnám a sort a vegyes vállalatok 
alapításával, a technológiaitranszfer-együttműködésekkel, ezen a területen sem történt semmi.  
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Megnéztem egyébként azoknak a szervezeteknek a honlapjain, hogy milyen érintett 
relációban gondolkodnak elsősorban, hát érdemi eredményeket gyakorlatilag ezeknél nem 
láttunk. Tehát nem tudjuk, hogy mitől lesz prioritás egyik vagy másik célország.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Az előterjesztő 

vagy a kormány képviselője kíván-e reagálni? (Jelzésre.) Parancsoljon! 
 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt 

szeretnénk hozzáfűzni a magunk részéről a visszamenőleges hatállyal kapcsolatban, hogy – 
ahogy elnök úr is említette – ez elsősorban és főleg a már meglévő, előkészítés alatt álló 
ügyletekre vonatkozik, aminek az elfogadása, illetve ezekben az ügyletekben a megállapodás 
lehet, hogy előbb történne, mint ennek a módosításnak az elfogadása. Tehát ez szorosan 
összefügg a jelenleg előkészítés alatt álló ügyletekkel.  

Másrészt pedig a visszamenőlegesség egyik kritériuma, hogy a felekre nézve 
kedvezőtlenebb feltételeket ne valósítson meg, és ezeknek a feltételeknek is eleget tesz. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát, az általános vitára való 
alkalmasságról és a tárgysorozatba-vételről együttesen szavaznánk. Van-e az együttes 
szavazás ellen bárkinek kifogása? (Nincs ellenvetés.) Ha nincs, akkor kérdezem, ki támogatja 
a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot. (Szavazás.) A bizottság 
22 igen szavazattal támogatta. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat ellenében. 

A kormány képviselőjének köszönöm a jelenlétet. 
 

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/8099. számú törvényjavaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megtárgyalása, szerencsére 
jelentős mennyiségű összefüggéssel. Ki képviseli a kormányt? (Jelzésre.) Továbbra is önök, 
főosztályvezető-helyettes úr, akkor vegyék kézhez az ajánlást.  

Az ajánlás 1. pontjában a költségvetési bizottság módosító javaslata, összefüggésben a 
9. ajánlási ponttal. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tudnak mondani. 

 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudunk mondani.  
 
ELNÖK: Rendben, mi a kormány álláspontja?  
 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot a bizottság tagjai közül. (Szavazás.) A bizottság 21 igen szavazattal 
támogatta.  

A következő a 2. ajánlási pontban Herman István módosító javaslata, összefüggésben 
az 5. és a 8. ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatta.  
A következő a 3. ajánlási ponttal szintén Herman István képviselő úr javaslata, 

összefüggésben a 4., 6. és 10. ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatta. 
A következő a 7. ajánlási pontban a költségvetési bizottság módosító indítványa. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatta. 
A 11. ajánlási pontban a költségvetési bizottság módosító indítványa következik. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal támogatta.  
Köszönöm szépen, ezzel az ajánlás végére értünk.  
 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló T/8441. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő 
Alapról szóló indítványnál a módosító javaslatok megvitatása. Román István képviselő úr 
képviseli az előterjesztőt, először majd neki adom meg a szót.  

Az 1. ajánlási pontban György István képviselő úr módosító indítványa szerepel, 
összefüggésben az 5. ponttal.  

Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány- vagy tárcaálláspont van az ügyben, főosztályvezető-helyettes úr?  
 
GULYÁS DÁVID f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspont, és a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
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KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miután összefüggés van az 

1. és az 5. pont között, az 5. pont viszont arról szól, hogy a magyar állam tulajdonában lévő 
társasági részesedés, ingatlan vagy egyéb állami vagyonelem cseréje esetén mellőzni lehet a 
versenyeztetést. Erről szavaznak a tisztelt képviselő urak, hogy most már ezen a területen is a 
kormány kénye-kedve szerint, versenyeztetés nélkül cserélgetheti az állami vagyont anélkül, 
hogy ezt ellenőrizhetnénk vagy ennek az indokoltságát a későbbiekben bárki is, bárkin is 
számon kérhetné. Itt van a felhatalmazás ebben a jogszabályban, ez abszolút elfogadhatatlan. 

 
ELNÖK: Ha jól sejtem, akkor ez egy korlátos felhatalmazás azért, tehát nem egészen 

erről beszélünk így összességében.  
Van-e valaki, aki erre reagálni kíván esetleg? (Jelzésre.) Főosztályvezető-helyettes úr, 

parancsoljon! 
 
GULYÁS DÁVID f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak 

annyit jegyeznék meg, hogy eddig is, tehát a vagyontörvény 35. § (2) bekezdése szerint eddig 
is lehetett mellőzni a versenyeztetést társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén. Ezt 
egészíti ki csak a javaslat, összhangban a további részeivel. (Kovács Tibor közbeszólása.)  

 
ELNÖK: Meggyőződésem szerint nem erről beszélünk, egy meglévő gyakorlatot 

egészít ki. (Jelzésre.) István, parancsolj! 
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Ha már belementünk 

kicsit a részletekbe, csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez a javaslat semmi mást nem 
szolgál, mint a most benyújtott T/8481. számú törvényjavaslat és az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény összhangjának a megteremtéséről. Ezen a két ponton mindenképpen 
szükséges az, hogy módosítsuk a 2007. évi, állami vagyonról szóló törvényt, mert így lesz 
koherens. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs – tehát 

a kormány támogatta – kérdezem, a bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) A bizottság 21 igen szavazattal támogatta.  

A következő a 2. ajánlási pont, Spaller Endre képviselő úr indítványa. Kérdezem az 
előterjesztőt.  

 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány?  
 
GULYÁS DÁVID f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 21 igen szavazattal támogatta.  
A következő a 3. ajánlási pont, Vágó Gábor képviselő úr indítványa. Kérdezem az 

előterjesztőt.  
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárcát kérdezem.  
 
GULYÁS DÁVID f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

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

A 4. ajánlási pontban Spaller Endre képviselő úr indítványa következik. Kérdezem az 
előterjesztőt.  

 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.  
 
GULYÁS DÁVID f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca is támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 21 igen szavazattal támogatta.  
Ezzel most már ténylegesen az ajánlás és ezzel a napirendi pont végére is értünk.  
 

Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 
szóló H/7494. számú határozati javaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi pont az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tudomásulvételéről szóló határozati javaslat módosító javaslatainak a megvitatása. 
A költségvetési bizottság itt már döntött, tehát van előterjesztői álláspont. Az előterjesztői 
álláspont a következő az ügyben: az 1. pontban Nyikos László képviselő úr indítványát a 
költségvetési bizottság végül is előterjesztőként nem támogatta.  

Ha jól látom, a kormányt Kandrács Csaba helyettes államtitkár úr képviseli. 
Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspont van az ügyben. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspont van.  
 
ELNÖK: Mi a kormány álláspontja az 1. ajánlási pontnál?  
 
DR. KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja, ahogy az előterjesztő sem. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 7 igen 
szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

A 2. ajánlási pontban Babák Mihály képviselő úr módosító indítványa következik, 
mely összefügg a 3., 4. és 5. ajánlási ponttal, valamint a 7. ponttal. Ha jól tudom, ezt 
támogatta a költségvetési bizottság. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 19 igen szavazattal támogatta.  
Még egy ajánlási pontunk maradt, a 6., szintén Babák Mihály képviselő úr módosító 

indítványa, ezt is támogatta a költségvetési bizottság. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) A bizottság 19 igen szavazattal támogatta a módosító indítványt.  
Ezzel ennek a napirendi pontnak is a végéhez értünk. Az a kérdés, hogy belevágjunk-e 

még a postai szolgáltatásokról szóló vagy a Nemzeti Akkreditáló Testülettel kapcsolatos 
javaslatok megtárgyalásába. (Jelzésre.) Próba szerencse.  

 

A postai szolgáltatásokról szóló T/8483. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A postai szolgáltatásokkal kapcsolatban itt van helyettes államtitkár úr? (Jelzésre.) 
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat kérem, foglaljon helyet. Egy teljesen új 
törvényjavaslat fekszik előttünk, ami – gondolom – a postai szolgáltatások liberalizációjával 
összefüggésben is megfogalmazódott. Arra kérem helyettes államtitkár urat, hogy 
amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye meg, és ha lehet, akkor kérem, a tömörség és a 
velős megfogalmazás előnyeit ajánlom a figyelmébe, és ennek megfelelően vezesse elő. 
Parancsoljon! 

Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése 

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Próbálok tömören és röviden fogalmazni. A most asztalon fekvő 
jogszabály-tervezet alapvetően Magyarországon is lehetővé teszi azt, hogy az 50 gramm alatti 
levélküldemények esetében is liberalizált piac jöjjön létre. Ezzel kapcsolatosan többkörös 
egyeztetésben úgy közigazgatási, mint szakmai érdekképviseleti oldalról, illetve Brüsszellel is 
végigtárgyaltuk a jogszabály-tervezetet, és minden oldalról zöld jelzést kaptunk. 

A postai szolgáltatások piacának döntő része már jelenleg is liberalizált, ez az utolsó 
szegmens, aminek a megnyitására sor fog kerülni. Ezzel kapcsolatosan meghatároztuk azokat 
az elveket, amelyekkel az új szolgáltatóknak a piacra lépés kapcsán rendelkezniük kell, illetve 
azokat a kereteket, amelyeknek meg kell felelniük.  

A piaci monopólium a tekintetben fent marad, hogy az uniós előírás kötelezővé teszi 
az egyetemes postai szolgáltatás biztosítását, ezzel kapcsolatosan a levelek és csomagok 
felvételével, a kézbesítéssel, a hét öt napja során az ország teljes területén megfizethető áron 
és meghatározott minőségben ír elő kötelezettségeket. Egyetemes szolgáltatással nyilván 
olyan postai szervezetet lehet megbízni, amely ilyen típusú országos lefedésű hálózattal 
rendelkezik, ezért mi azt javasoljuk, hogy a jelenlegi inkumbens kerüljön 8 évre kijelölésre. 
Ez teljes mértékében megfelel az Európai Unió előírásainak, valamennyi tagállamban a 
korábbi inkumbens látja el ezeket a feladatokat. 

A postai szolgáltatásokkal kapcsolatosan definiálásra kerül a jogszabályban az is, hogy 
milyen szolgáltatási kötelezettségük van azon szereplőknek, akik a piacra belépnek, ezeket a 
szolgáltatási kötelezettségeket az NMHH-n keresztül ellenőrizzük folyamatosan, illetve olyan 
szankciórendszert építettünk ki, amelyen keresztül a szolgáltatási kötelezettség megsértése 
esetén aktívan fel lehet lépni a szolgáltatókkal szemben, illetve a szolgáltatás minőségének 
biztosítása érdekében.  
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Az egyetemes postai szolgáltatás, amelyet az inkumbensek biztosítanak valamennyi 
tagállamban, illetve Magyarországon is várhatóan az inkumbens által kerülnek biztosításra, 
önmagában veszteséges tevékenység, hiszen nagy mennyiségben kell óriási hálózattal egy 
olyan szolgáltatási szintet fenntartani, amely nyereségesen nem működtethető, ezért a 
jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a kompenzációs számlát, illetve a kompenzációs 
alapot létrehozva ezt a veszteséget kompenzáljuk. A kompenzációs alapba valamennyi 
szolgáltatónak be kell fizetnie, így többek között a Magyar Postának is az egyéb üzletágaiból 
a kapcsolódó bevétel arányában. Ez teljes egészében megfelel az európai uniós gyakorlatnak.  

A kompenzációs alaphoz kapcsolódóan lehetőséget kívánunk biztosítani 
közszolgáltatási szerződés létrehozására is. Csak a lehetőség szerepel a jogszabályban, ezt a 
mindenkori üzleti eredmények, illetve a kormány döntése alapján lehet megkötni.  

A piaci szolgáltatók és az egyetemes szolgáltatók között az engedélyezéssel 
kapcsolatosan annyi különbséget tartalmaz a jogszabály, hogy az egyetemes szolgáltatónak 
nem kell minden típusú szolgáltatásra újra engedélyt kérni, hiszen inkumbens lévén, ezekkel a 
szolgáltatásokkal már rendelkezik, ezek működnek. Itt is megfelelünk az európai uniós 
előírásoknak, ennek megfelelően ez a kötelezettség az ő esetében nem áll fenn, illetve a 
jelenlegi előzetes hatósági ármegállapítást felváltja az utólagos bejelentés, az egyetemes 
szolgáltató saját maga határozhatja meg az árait, amelyet utólagosan az NMHH ellenőriz.  

Nagyon röviden ezek a legfontosabb változások, illetve még annyit szeretnék 
elmondani, hogy a posta piaci bevételének döntő része ma is már nyílt piaci tevékenységből 
származik, a címzetlen piac, a csomagküldési szolgáltatás teljes egészében liberalizált. Ma 
egy olyan piacmegnyitásról beszélünk, ami a postai szolgáltatások árbevételének egyharmadát 
adja.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a törvényjavaslattal 

kapcsolatban? (Jelzésre.) Baja képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólás 

DR. BAJA FERENC (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Figyelemmel az időre, nagyon 
röviden összegezném az álláspontunkat. Lényegében el van késve a postatörvény, ez az egyik 
oka annak, ami miatt mi nem fogjuk támogatni.  

Eljárásrendjében az a probléma, hogy kellett volna egy stratégia a törvény előtt. Ennek 
a stratégiának az lett volna a lényege, hogy hogyan készüljünk föl erre a piacnyitásra. A 
piacnyitásra felkészülés kétoldalú, egy postacentrumú és egy szolgáltatáscentrumú. Ez a 
törvény abban a tekintetben egyébként rendben lévő, hogy a posta problematikáját rendezi, a 
nemzetközi szerződéseknek megfelelő, és ezen keresztül biztosítja a posta mint intézmény 
stabilitását, és ezen keresztül az állampolgárok szolgáltatását, e tekintetben tehát 
támogatandó.  

A helyzet azonban az, hogy nem csak az volt a feladat, hogy a postát helyzetben 
tartsuk Magyarországon – ezt a feladatot jól ellátja a törvény, és nem kifogásoljuk, hogy a 
Magyar Postát helyzetben tartja, hiszen ez érdeke Magyarországnak és a magyar polgároknak 
–, ugyanakkor a szolgáltatások tekintetében és a szolgáltatások pozitívumai tekintetében már 
ugyanezt egyelőre nem érzékeljük. Egyrészt itt az EU-szabályok nagyon korlátosan vannak 
átvéve, tehát a verseny azon túl nem kellően szabályozott. Itt a nyolc év is olyan, ami picit 
hasra ütésnek tűnik, nem látjuk a nyolc év indokát. Gondolom, vannak háttérszámításaik, de 
ezt nem látjuk.  

A harmadik pedig, hogy a szolgáltatások modernizációjára vonatkozóan kevés 
lehetőséget nyújt ez a törvénytervezet, egy kicsit a régi posta mechanizmusát betonozza be. 



- 27 - 

Ehhez kötődően jelzem, hogy nekünk ebben a tekintetben más a stratégiánk, de ezt most itt 
nem kívánom kifejteni, mert eltelt az idő. 

Összességében tehát pont amiatt, mert postatörvény-centrumú, ebben az értelemben 
nem támogatjuk, de részt fogunk venni a parlamenti vitában konstruktívan, és ott ki fogjuk 
fejteni azokat az elképzeléseket, amelyek a mi szolgáltatástípusú stratégiánkra vonatkoznak.  

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor kérdezem helyettes államtitkár urat, kíván-e reagálni. (Jelzésre.) 
Parancsoljon!  

Reflexió 

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Igen, mindenképpen. Az időzítéssel kapcsolatban szeretném megjegyezni azt, hogy 
Magyarországgal szemben az elmúlt években számos kötelezettségszegési eljárás indult, itt 
pedig jelezném, hogy ezeket a kötelezettségszegési eljárásokat eredményesen lezártuk, 
egyikből sem lett további ügy, lévén a postatörvény-tervezet jelenlegi formájában az EU 
összes kívánalmának megfelel, illetve a piaci szereplők által benyújtott problémás ügyeket 
rendezi. 

Az ágazati stratégiával kapcsolatban szeretném jelezni, hogy nyilván egy ilyen 
jogszabály-tervezetben nem szerepelhet a Magyar Posta ágazati stratégiája, semmiképpen 
nem lehet megjeleníteni egy ilyen dokumentumban, hiszen ez egy versenysemleges 
jogszabály, és pontosan azért, mert versenysemleges a jogszabály, lehetőséget biztosít 
bármilyen típusú elektronikus fejlesztésre, illetve szolgáltatásfejlesztésre. Így például 
lehetőség van értéknövelt szolgáltatások megvalósítására, lehetőség van olyan elektronikus 
fejlesztések megvalósítására, amellyel kapcsolatosan két konkrét dolgot szeretnék kiemelni: 
lehetőség nyílik egyrészt elektronikus kapcsolattartási rendszerhez történő hozzáférés 
biztosítására, másrészt szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására. Ezzel 
gyakorlatilag a teljes elektronikus szolgáltatási kör megteremtődik a jogszabályban. 

A nyolc évvel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy Belgiumtól Görögországig 
bezárólag valamennyi tagállam az inkumbens ilyen típusú prefereálásával hozta létre a 
nemzeti jogszabályi környezet rendjét, és azért nyolc év került meghatározásra, mert a 
kapcsolódó befektetések, beruházások megtérülési ideje kapcsán ezt a nyolcéves 
időintervallumot határozták meg. Mi ugyanezt vettük át a magyar inkumbens védelmében, 
illetve ennek érdekében.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk, 
utána előadókról is, amennyiben erre van a bizottságnak igénye. Kérdezem, hogy a bizottság 
tagjai közül ki tartja általános vitára alkalmasnak a postai szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal 
támogatja az általános vitára való alkalmasságot. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem 
szavazat ellenében.  

Többségi, illetve kisebbségi előadó; bár nincs jelen a bizottsági ülésen, ennek ellenére 
többségi előadónak Koszorús alelnök urat szeretném javasolni. (A bizottság munkatársával 
tanácskozik.) Nem lesz itthon. Akkor ki vállalja? (Nincs jelzés.) Akkor ezt még szerintem 
eldöntjük, és utána leadjuk. (Jelzésre.) A kisebbségi előadó Baja képviselő úr lesz, ha jól 
látom. Helyettes államtitkár úrnak is köszönöm szépen a jelenlétet.  
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A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint 
eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/8484. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, ez a Nemzeti Akkreditáló Testület 
szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, itt Pőcze Orsolya helyettes államtitkárt köszöntöm. Itt is általános vitáról van 
szó, első helyen kijelölt bizottságként.  

Át is adom a szót a kormány képviselőjének, parancsoljon.  

Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése 

DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat benyújtásával egy uniós 
kötelezettségnek kívántunk eleget tenni, 2013. január 1-jétől az Európai Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszerében egy új időszak kezdődik, az úgynevezett harmadik 
kereskedési időszak, ami 2020-ig fog tartani. Ennek a kereskedési időszaknak a szabályai 
jelentősen módosulnak a jelenlegihez képest, számos uniós előírás rendelkezik erről, többek 
között a 2012. júniusi bizottsági rendelet, amelynek a végrehajtásához szükséges szabályokat 
tartalmazza a benyújtott törvényjavaslat, a hitelesítési rendszer megújítását szolgálja. 

A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményeknek az 
üvegházhatású gázkibocsátásaikról jelentést kell készíteniük a tárgyévet követően. Ezt 
március 31-éig kell benyújtani, és a hitelesítéshez igénybe kell venni egy hitelesítő 
szervezetet. A lényegi változás abban áll, hogy míg korábban hatósági engedély alapján 
lehetett a hitelesítési tevékenységet folytatni, a jövőben akkreditálni kell ezeket a hitelesítő 
szervezeteket, és az akkreditálásra kizárólag a nemzeti akkreditáló testületek válnak 
jogosítottá. Egységes objektív kritériumrendszer alapján fog megtörténni az akkreditálás, és a 
tagállamok kölcsönösen elismerik az így akkreditált hitelesítő szervezeteket. Ez 
megteremtheti a piaci versenyt a hitelesítők között.  

Magyarországon mintegy 240 létesítményt fog ez a változás érinteni, a szabályok 
szigorúbbak lesznek, rendszer-felülvizsgálat is fogja jellemezni ezt az akkreditálási eljárást. 
Ahogy említettem, több változás fog ebben a kereskedelmi időszakban életbe lépni, egy 
nagyobb csomag is benyújtásra kerül ezzel kapcsolatban, ami elkészült, és a társadalmi, 
illetve közigazgatási egyeztetése a héten fog megkezdődni. Ennek a részcsomagnak a 
leválasztása azért volt szükséges, mert az akkreditálási eljárásnak részét képezi egy 
úgynevezett vizitációs szakasz, ahol a Nemzeti Akkreditáló Testület a helyszínen, munka 
közben vizsgálja a hitelesítő szervezeteket, ezt viszont csak január és március között lehet 
megtenni, illetve az akkreditálási eljárás 8-9 hónapot vesz igénybe. Tehát azért fontos ez a 
törvényjavaslat, mert ha nem lehet Magyarországon akkreditáltatni a hitelesítő szervezeteket, 
akkor külföldi hitelesítőket kell igénybe venniük a létesítményeknek, aminek vélhetőleg 
magasabb költségvonzatai lesznek.  

Röviden ennyit szerettem volna elmondani.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a törvényjavaslattal 
kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) Amennyiben nincs, köszönjük szépen a tájékoztatást, és döntünk az általános 
vitára való alkalmasságról. Ki az, aki a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát 
támogatja. (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal, tehát egyhangúlag általános vitára 
alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.  

Gondolom, akkor többségi és kisebbségi előadóra nincs igény, ilyet akkor nem 
állítunk.  
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A napirend végére értünk, köszönöm szépen, és amennyiben az egyebekben senkinek 
nincs semmi felvetnivalója, akkor a mai bizottsági ülést berekesztem. Az esti ülés pontos 
kezdéséről a titkárság sms-ben küld értesítést, mert még nem tudjuk, hogy pontosan mikor 
ülünk.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 4 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


