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Megjelent 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén. 
Képviselőtársaim elektronikus formában megkapták előre a napirendi javaslatot, amely 
időközben változott is. Mielőtt szavaznánk a napirendi javaslatról, van Kovács Tibor alelnök 
úr részéről egy napirend-kiegészítési indítvány. Kérdezem, ezzel kapcsolatosan van-e 
valakinek észrevétele, kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsolj! 

 

Indítvány a napirend kiegészítésére 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Immár másodszor azért 
kezdeményezzük Horváth András korábbi adóellenőr bizottság előtti meghallgatását, mert 
olyan állításokat tett közzé, amelyek, úgy gondolom, feltétlenül a hatáskörébe tartoznak egy 
ilyen bizottságnak, mint a parlament gazdasági bizottsága. Ki kell derülnie annak, hogy 
igazak-e ezek az állítások, amelyek már nem új keletűek, hiszen a sajtó híradásai alapján a 
Fidesz vezető politikusai, kormánytagok, államtitkárok is már egy évvel, másfél évvel ezelőtt 
részletes tájékoztatást kaptak Horváth Andrástól az állításairól és sejtéseiről. Nem tudott az - 
pedig a kormányzat akkori szereplői, illetve még ebbe beleértendő a bizottság elnöke, Rogán 
Antal úr is, aki a sajtóinformációk szerint szintén találkozott ezzel az úrral és kapott 
tájékoztatást -, hogy gyakorlatilag mi az igazság ebben a kérdéskörben. Ezért immár 
másodszor kezdeményezzük Horváth András bizottsági előtti meghallgatását. 

Illetve szeretném elmondani, tisztelt elnök úr, ha már a napirendről beszélünk, hogy 
egyszerűen minősíthetetlennek tartom, hogy egy ilyen súlyú ügy, mint a bizalmi 
vagyonkezelésről szóló törvényjavaslat, amely 70 paragrafusból álló törvényjavaslat, ma 
reggel kerül fel a bizottság napirendi pontjai közé és ma kellene tárgyalnia egy ilyen komoly, 
úgymond gazdaságot érintő ügyben a bizottságnak. Ez elképesztő, elfogadhatatlan, és 
természetszerűleg mindezekre tekintettel sem tudjuk támogatni a napirend elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Második körben merült fel a napirendre vétel. Úgy 

tudom, az említett úriember megtette a feljelentését, amit az ügyészég vizsgál. Egyébként volt 
lehetőség a múlt héten a költségvetési bizottság ellenőrzési albizottságának keretében 
beszámolni az elképzeléseiről. Ettől függetlenül szavazunk, hogy azt a napirendi javaslatot 
fogadjuk-e el, amit Kovács Tibor alelnök úr javasolt. Kérdezem, ki az, aki ezt a 
forgatókönyvet, ezt a napirend-kiegészítési javaslatot támogatja. Az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Két igen szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

Kérdezem, hogy azt a napirendi javaslatot, amelyet előzetesen megkaptak, de Kovács 
Tibor napirendi kiegészítése nélkül, a bizottság tagjai elfogadják-e. Aki elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 15 igen szavazat mellett a bizottság 
elfogadta. 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló T/13054. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is térünk a napirendi javaslat első pontjára, a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 
törvényjavaslatra, kapcsolódó módosító javaslatokat fogunk megvitatni. Köszöntöm Nyárádi 
Gabriella főosztályvezető-helyettes asszonyt és munkatársait a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről. Úgy látom, 5 kapcsolódó módosító javaslatról van szó. Mindegyiket 
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Vas Imre képviselőtársunk jegyzi. Kérdezem, hogy az ajánlás 1. pontjában tárca- vagy 
kormányálláspontot tud mondani. 

 
DR. NYÁRÁDI GABRIELLA f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Kormányálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Támogatja az ajánlás 1. pontját? 
 
DR. NYÁRÁDI GABRIELLA f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány az ajánlás 1. pontját. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Tizenhat igen szavazat mellett a bizottság támogatja. 

Az ajánlás 2. pontja következik. Kormány! 
 
DR. NYÁRÁDI GABRIELLA f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 
Az ajánlás 3. pontja következik. Kormány! 
 
DR. NYÁRÁDI GABRIELLA f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tizennyolc igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 4. pontjában dr. Vas Imre javaslata. Kormány! 
 
DR. NYÁRÁDI GABRIELLA f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazat 
mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 5. pontjában dr. Vas Imre javaslata. 
 
DR. NYÁRÁDI GABRIELLA f őosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amint látom, nincs. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja az ajánlás 5. pontját? 
(Szavazás.) Tizennyolc igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Van-e olyan kapcsolódó módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem 
így tettünk. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Az első napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm a főosztályvezető-helyettes asszonynak és kolléganőjének, hogy elfáradt az 
ülésünkre.  
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Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/13055. számú törvényjavaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) 

A napirendi javaslatunk második pontja az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Első helyen kijelölt bizottságként fogunk dönteni a 
módosító javaslatról. Köszöntöm Hizó Ferenc helyettes államtitkár urat, aki a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumot képviseli, és kedves kolléganőjét. Kérdezem, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot tud mondani. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudok. 
 
ELNÖK: Támogatja vagy sem? 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Úgy 

látom, ilyen nincs. Kérdezem, ki az, aki elfogadja a kormány támogatása mellett Szekó József 
képviselőtársunk módosítóját. Kézfelemeléssel jelezze! 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnézést, 

elnézést! 
 
ELNÖK: A helyettes államtitkár úré a szó! 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnézést 

kérek. Szekó képviselő úr módosítóját nem támogatja a kormány. Kérem javítani! Bocsánat! 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A kormánypárti frakció javaslata szerint is nem. 

Kérdezem, ki az, aki ilyen formában támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazat mellett a 
bizottság nem támogatja. (Kovács Tibor: Nem kettő volt, volt egy harmadik is!) Három igen 
szavazat mellett a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott. 

Van-e más módosító, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, ilyen nincs. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
T/13138. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk harmadik pontjára, az egyes törvényeknek a 
rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatra. Itt 
módosító javaslatokról fogunk szavazni. Az előterjesztőt Aradszki András képviselőtársunk 
képviseli, a kormányt pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Hizó Ferenc 
helyettes államtitkár úr. Kérdezem az előterjesztőt az ajánlás 1. pontjáról, Spaller Endre 
javaslatáról! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a kormányt! 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani és a tárca támogatja. 
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ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja az ajánlás 1. pontjában Spaller Endre 
képviselőtársunk módosítóját? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 20 igen 
szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 2. pontja következik, mely összefügg az 5. ponttal. Kérdezem az 
előterjesztőt! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Igen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárcát! 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca is 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja az ajánlás 2. pontját, amely összefügg az 5. pontban Borbély 
Lénárd módosító javaslatával? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen mellett a 
bizottság támogatta. 

Következik az ajánlás 3. pontjában Ertsey Katalin módosító javaslata, amely 
összefügg a 6. ponttal. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tárcát! 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazat 
mellett a bizottság nem támogatja és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 4. pontjában Spaller Endre javaslata. Kérdezem az előterjesztőt! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében támogatja Aradszki András képviselő úr. 

Kérdezem a tárcát! 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca is 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 
Az ajánlás 7. pontja Spaller Endre javaslata. Kérdezem az előterjesztőt! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tárcát!  
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HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca is 
támogatja. 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat 
mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 8. pontjában dr. Józsa István és társai javaslata. Kérdezem az előterjesztőt! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárcát! 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

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

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazat mellett a bizottság nem támogatta és 
egyharmadot sem kapott. 

Szintén dr. Józsa István és társai javaslata az ajánlás 9. pontjában, ami összefügg az 
12. ponttal. Kérdezem az előterjesztőt! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárcát kérdezem! 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazat mellett a bizottság nem 
támogatta és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 10. pontjában szintúgy dr. Józsa István és társai javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca sem támogatta. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja az ajánlás 10. 
pontjában dr. Józsa István és társai javaslatát? (Szavazás.) Két igen szavazat mellett a 
bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 11. pontjában Borbély Lénárd javaslata. Kérdezem az előterjesztőt! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárcát! 
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HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca is 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 
Az ajánlásban lévő javaslatok elfogytak. Van-e esetleg olyan módosító, amelyről 

döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, ilyen nincs. 
Ezt a napirendi pontot is lezárom. Megköszönöm a helyettes államtitkár úrnak és a 
kolléganőjének is, hogy elfáradt az ülésünkre.  

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 
szóló H/13094. számú határozati javaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi javaslat kapcsán Gáva Krisztiánt várnánk. Nem tudom, itt van-
e az államtitkár úr. (Közbeszólások: Nincs!) Párhuzamosan zajlanak a bizottsági ülések. 
Amennyiben a bizottsági tagoknak nincs ellenére, úgy ugranánk egyet a napirendben. 
(Senkinek nincs ellenvetése.) Úgy látom, ez megoldható. Úgyhogy rá is térünk a napirendi 
javaslatunk ötödik pontjára, ez a Nemzeti Fejlesztés 2030, az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról szóló törvényjavaslatra. Itt elsősorban a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat kell megvitatnunk, illetve döntenünk róluk. Ez az 
ajánlás 3., 4. és 5. pontját érinti. A képviselőtársaim megkapták az ajánlást. Köszöntöm 
Tipold Ferenc főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Rá is térnénk 
az ajánlás 3. pontjára. Kormány- vagy tárcaálláspontot tud mondani? 

 
TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont. Az ajánlás 3. pontjában dr. Lamperth Mónika és társai 

módosító javaslata. Kérdezem a tárcát! 
 
TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

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

Döntünk! Ki az, aki támogatja Lamperth Mónika és Varga Zoltán képviselőtársaink módosító 
javaslatát? (Szavazás.) Két igen szavazat mellett a bizottság nem támogatja és egyharmadot 
sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában Magyar Zoltán jobbikos képviselőtársunk módosító javaslata. 
Kérdezem a tárcát! 

 
TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Döntünk! Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott. 
Az ajánlás 5. pontjában Magyar Zoltán képviselőtársunk. Kérdezem a tárcát! 
 
TIPOLD FERENC főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok, úgyhogy a bizottság nem 
támogatta és egyharmadot sem kapott. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így 
tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk és 
megköszönöm Tipold Ferenc úrnak, hogy elfáradt a mai ülésünkre. 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló T/13080. számú törvényjavaslat 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

A napirendi javaslatunk 6. pontjában a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatásával fogunk foglalkozni. Első helyen 
kijelölt bizottságként járunk el. Üdvözlöm dr. Kovács Lajos urat a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tud ismertetni. 

 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok képviselni. A tárca a T/13080. számú ajánlás 
valamennyi javaslatát támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs ellenére, végigszaladunk gyorsan a 

módosítókon. Az ajánlás 1. pontját, ha jól vettem ki a szakreferens úr szavaiból, a tárca 
támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Döntünk! Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 2. pontját a tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság 
támogatta. 

Az ajánlás 3. pontjában Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy 
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 4. pontjában Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Ki az, aki támogatja? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 5. pontjában szintúgy Ékes József javaslata. Van-e kérdés vagy észrevétel? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki az, aki támogatja az ajánlás 5. pontját? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 20 igen szavazat mellett a bizottság 
támogatta. 

Az ajánlás 6. pontjában Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy 
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amint látom, nincs. Döntünk! Ki az, aki az ajánlás 6. 
pontjában Ékes József képviselőtársunk módosítóját támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 7. pontjában szintúgy Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Van-e 
kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki 
támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság 
támogatta. 

Az ajánlás 8. pontjában Ékes József javaslata. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. A tárca támogatja. Döntünk! Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 9. pontjában Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy 
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 



- 13 - 

Az ajánlás 10. pontjában Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy 
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 11. pontjában Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy 
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatja.  

Az ajánlás 12. pontjában Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy 
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett támogatja a bizottság. 

Az ajánlás 13. pontjában Ékes József javaslata. A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy 
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatja. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így 
tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló T/13081. számú törvényjavaslat (Módosító 
javaslatok megvitatása)  

Rátérünk a napirendi javaslatunk hetedik pontjára, az egyes fizetési szolgáltatókról 
szóló törvényjavaslatra, módosító javaslatokat fogunk megvitatni. Első helyen kijelölt 
bizottságként járunk el. A képviselőtársaim megkapták az ajánlást. Szintúgy Kovács Lajos 
szakreferens képviseli a kormányt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Kérdezem, 
tárca- vagy kormányálláspontot tud mondani. 

 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában Ékes József javaslata, amely összefügg a 2. ponttal. 
 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat 
mellett a gazdasági bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

Van-e esetleg olyan módosító, amelyről dönteni kellett volna, de nem így tettünk? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot is lezárom.  

Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/13082. 
számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk nyolcadik pontjára, az egyes pénzügyi tárgyú 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos módosító 
javaslatok kerülnek megvitatásra, amely kiegészül két bizottsági módosító javaslattal. Először 
nézzük az ajánlást, első helyen kijelölt bizottságként járunk el. A minisztériumot Kovács 
Lajos szakreferens úr képviseli. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud 
ismertetni. 

 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Kérdezem, az ajánlás 1. pontjában Balázs József képviselőtársunk módosító 

javaslatáról, amely összefügg az ajánlás 6. pontjával, a tárcának mi az álláspontja. 
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DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Ilyet nem látok. Ki az, aki támogatja Balázs József képviselőtársunk módosítóját, ami az 
ajánlás 1. pontjaként szerepel, de összefügg a 6. ponttal. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 2. pontja kapcsán a házszabályszerűségről kell döntenünk először. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy házszabályszerűnek találják-e az ajánlás 2. pontját. Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 20 igen szavazat mellett a 
bizottság házszabályszerűnek találta a javaslatot. (Hegedűs Tamás megérkezik.) Kérdezem a 
tárcát, támogatja-e ebben a formában. 

 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

döntünk. Ki az, aki az ajánlás 2. pontját támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy 20 igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 3. pontjában dr. Szekeres Imre és dr. Józsa István képviselőtársaink 
módosító javaslata. Kérdezem a tárcát! 

 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Kovács Tibor jelentkezik.) Alelnök úr, 

parancsolj! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni a kormány 

képviselőjétől, hogy mi a kormány szándéka ezzel a javaslattal kapcsolatban. Eddig 
közigazgatási államtitkár, illetve miniszter titkosíthatott bizonyos anyagokat. Most 
mindenféle politikust felhatalmaznak arra, hogy ő is titkosítson anyagokat. Ennyire sok 
titkolnivalója van a kormánynak, sorra most már mindenki mindenféle dolgot titkosíthat? 
Vagy egyáltalán mi volt ezzel kapcsolatban a szándék? (Herman István megérkezik.) 

 
ELNÖK: Parancsoljon! Szakreferens úré a szó! 
 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány úgy ítéli meg, hogy ha egy miniszter, illetve egy helyettes 
államtitkár, közigazgatási államtitkár is titkosíthat, nincs annak akadálya, hogy ez a jogkör az 
államtitkár részére is megadásra kerüljön.  

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

döntünk. A tárca nem támogatja az ajánlás 3. pontját. Kérdezem, ki az, aki támogatja. 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat mellett a bizottság nem támogatta 
és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 4. pontjában Balázs József képviselőtársunk módosítója. Kérdezem a 
tárcát! 
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DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 
támogatja. 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja az ajánlás 4. pontjában Balázs József képviselőtársunk 
módosítóját? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonegy igen szavazat mellett a 
bizottság támogatta. 

Az ajánlás 5. pontjában Balázs József javaslata. Kérdezem a tárcát! 
 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

döntünk. Ki az, aki támogatja az ajánlás 5. pontjában Balázs József képviselőtársunk 
módosító javaslatát? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 20 igen szavazat 
mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás végéhez értünk. Van két bizottsági módosító javaslatunk. Az egyik a 
sporttörvénnyel függ össze, a másik az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos. Kezdjük az 
Állami Számvevőszékkel kapcsolatos bizottsági módosító javaslatunkat. Az indoklásban le 
van írva, hogy pontosan miről is szól. Kérdezem a tárcát! 

 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca még 

nem tudta kialakítani a véleményét, mert most kaptuk meg a módosító javaslatokat. 
 
ELNÖK: Ez nem befolyásolja a bizottság működését abból a szempontból, hogy 

dönteni tudunk a módosítóról. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos 
bizottsági módosító javaslatunkat? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 20 
igen szavazat mellett a bizottság ezt támogatta. 

A sporttörvényhez benyújtott bizottsági módosító javaslatunkkal kapcsolatosan, 
gondolom, hasonló a helyzet a tárcánál. 

 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Kovács Tibor jelentkezik.) Alelnök úr, 

parancsolj! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Nem tudom, ki fog tudni válaszolni, mert a kormány is 

most találkozott ezzel a javaslattal. Mi köze van ennek az egyes pénzügyi tárgyú 
törvényekhez?  

 
ELNÖK: Ez technikai megoldás, nem biztos, hogy elegáns, de ezen keresztül tudjuk 

módosítani a sporttörvényt. Az indoklásban pedig részletesen le van írva, alapvetően 
korlátozott módon lehetővé teszi a versenyrendszerben történő indulás jogának az átruházását. 
Ebből a szempontból kapcsolódik ez a pénzügyi tárgyú törvényekhez. Más kérdés nem 
hangzott el. Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági módosító javaslatunkat. 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat vagy bizottsági módosító javaslat, amelyről 
döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ezt a 
napirendi pontot is lezárom és köszönöm dr. Kovács Lajos úrnak, hogy elfáradt a bizottsági 
ülésünkre.  
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési 
keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv 
átültetésével összefüggő módosításáról szóló T/13216. számú törvényjavaslat (Általános 
vita) 

A napirendi javaslatunk 9. pontjához érkeztünk. Itt egy európai uniós irányelv 
átültetésével kapcsolatosan kell döntést hozunk. Az államháztartásról szóló 2011. évi 
törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 
2011/85-ös tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat 
általános vitájáról kell döntenünk. Köszöntöm Vig Gyula főosztályvezető-helyettes urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Megadom a szót, amennyiben röviden, pár szóban 
kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. Parancsoljon! 

 

Vig Gyula főosztályvezető-helyettes (NGM) kiegészítése 

VIG GYULA f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy röviden szóljak a törvényjavaslatról.  

Ahogy elhangzott, a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó 
követelményekről szóló 85/2011-es tanácsi irányelv átültetését szolgálja ez a törvényjavaslat, 
amely az államháztartásról szóló törvény módosítását tartalmazza. A 2011-ben elfogadott 
uniós 6-os csomag célja az uniós gazdaságpolitikai koordináció megerősítése volt. Az 
irányelv biztosítja az Európai Unió számára először azt a lehetőséget, hogy költségvetési 
keretekre vonatkozó minimális követelményeket állapítson meg a tagállamokban.  

A javaslatban szereplő legfontosabb módosítások a következők. Egyrészt évente 
legalább kétszer kormányzati szinten makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket kell 
készíteni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.  

A javaslat alapján módosulna a középtávú tervezés. A középtávú központi 
költségvetési kereteket a kormány minden évben április 30-ig kormányhatározatban fogadná 
el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott fejezetek szerinti bontásban. A 
középtávú tervezés új rendszere a tárcák, valamint a kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
aktív közreműködését is igényli. A fejezetet irányító szerveknek minden évben meg kell 
küldeniük az államháztartásért felelős miniszternek a középtávú szakmai és az ehhez 
kapcsolódó költségvetési tervüket, amelyek többek között tartalmazzák majd a bevételi és a 
kiadási főösszegeket. Ha egy adott év vonatkozásában eltérés mutatkozik a megelőző évben 
az adott évre meghatározott főösszegek valamelyikétől, akkor azt a kormányhatározatban, 
illetve az egyes fejezetek által készítendő szakmai és költségvetési tervekben minden esetben 
indokolni kell.  

A javasolt módosítás alapján a kormány az Országgyűlésnek benyújtandó éves 
költségvetési törvényjavaslatot a középtávú költségvetési keretek számadatainak keretei 
között nyújtja be. Eltérésre csak a makrogazdasági feltételek, illetve a kormány hatáskörén 
kívül eső körülmények bekövetkezése esetén lenne lehetőség, azonban ilyen esetben is a 
kormányt részletes indoklási kötelezettség terhelné.  

A javaslat szerint az államháztartási belső kontrollok rendszere kiterjedne a jövőben a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre is. Ezen túlmenően módosulna a 
kincstárnak az államháztartás információs rendszerével kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettsége. A közzétételre kerülő adatok körét kormányrendelet tartalmazná, illetve a 
közzététel részletes szabályai is kormányrendeletben kerülnének szabályozásra. A javaslat az 
irányelvvel összefüggésben, de egyúttal az alaptörvényben és Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakkal összhangban azon módosítást 
is tartalmazna, melynek keretében a költségvetési egyenlegre vonatkozó szabályok 
kerülnének megállapításra. Ez alapján új, számszerű költségvetési szabály kerülne 
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bevezetésre, amely biztosítja egyrészt az uniós elvárásokat, illetve az alaptörvény 
adósságráta-csökkentéshez kapcsolódó előírásainak a kiteljesedését is. A szabálynak három fő 
eleme van. Egyrészről a kormányzati szektor egyenlege alapján az államadósságnak 
csökkennie kell. (Volner János megérkezik.) Másrészről a kormányzati szektor egyenlegének 
hiánya nem haladhatná meg a bruttó hazai termék 3 százalékát. Harmadrészt az úgynevezett 
strukturális egyenleg nem haladhatná meg a konvergenciaprogramban meghatározott 
középtávú költségvetési cél értéket. Ezzel kapcsolatban a törvényjavaslat több definíciót, 
illetve értelmező rendelkezést is tartalmaz.  

Röviden általános bevezetőként ennyivel szerettem volna kiegészíteni a javaslatot és 
igyekszem a felmerülő kérdésekre válaszolni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető-helyettes úrnak. Van-e kérdés vagy 

észrevétel az irányelv-átültetéssel kapcsolatosan? (Kovács Tibor jelentkezik.) Alelnök úr, 
parancsoljon! 

 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Látszólag ez a javaslat is egy 
jogharmonizációs célú javaslat, aminek egyes elemeit lehet támogatni. De megint csak arról 
van szó, hogy van számos olyan eleme, ami miatt viszont nem támogatható az indítvány. Mire 
gondolok? Egyrészt nem is tudom, hogy gondolják, hogy megszűnik egyes fejezetgazdákkal 
az egyeztetési kötelezettség és március 31-e helyett június 30-ára tolódik ez a határidő. Ebből 
következően, gondolom, a parlamentnek sem szeptember 30-ig, hanem október 15-ig kell 
benyújtani a költségvetési tervezetet. Ebből egy dolog biztosan következik: a parlamentnek 
sokkal kevesebb ideje lesz megtárgyalni, áttekinteni a javaslatokat. Másrészt igen nagyszámú 
részletszabályt rendeleti szintű hatáskörbe utalnak, ami még inkább átláthatatlanná és 
követhetetlenné teszi a költségvetés tervezési folyamatát. Mindezekre tekintettel, röviden - 
lehetne részletesebben is mondani -, nem támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Volner János alelnök úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy amikor a kormány átírja az államadósság-szabályt, 
akkor egy olyan lépést tesz meg, amelyre a Jobbik jó előre figyelmeztette, hogy szükség lesz 
rá. A Jobbik ugyanis megfogalmazta már korábban is, hogy ahhoz, hogy Magyarországon 
anticiklikus gazdaságpolitikát tudjon folytatni a kormány, a korábbinál rugalmasabban 
értelmezhető államadósság-szabályra van szükség, ugyanis ez a fajta megkötöttség, amit az 
Európai Unió Magyarországra kényszerít, prociklikus gazdaságpolitikai ciklusokat alakított ki 
Magyarországon. Ez a nemzetközi tapasztalatok szerint azt jelenti, hogy amikor 
konjunkturális ciklus van, más boldogabb sorsú országok felhalmozták a megtakarításokat és 
válság idején ebből élénkítették a gazdaságot, ezzel szemben a magyar kormány pont fordítva 
csinálta a szocialisták 8 éves kormányzása alatt. Azt nem tudjuk, hogy az Orbán-kormánynak 
volt-e szándéka anticiklikus gazdaságpolitikára váltani a korábbi prociklikus helyett, egy 
azonban tény: hogy az Európai Unió rákényszerítette Magyarországra az akaratát és ilyen 
módon olyan gazdaságpolitikai ciklusokra kényszerítette az országot, ami nem volt célszerű a 
magyar gazdasági növekedés és a magyar jóléti fordulat szempontjából. Így tehát örülünk 
annak, hogy a kormány változtat az államadósság-szabályon, a kivitelezés módjával azonban 
nem értünk egyet. Majd részletesen el fogjuk mondani az általános vita során, hogy miért is 
nem. 
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Az önkormányzatok eladósodását is igyekszik a kormány keretek közé szorítani. Arra 
szeretnék emlékeztetni, amit korábban megtettünk már megint csak: az államháztartás 
információs rendszerének javítását célzó intézkedésekre tettünk javaslatot. Két évvel ezelőtt 
több tized százalékponttal megemelte a GDP-arányos hiányt pusztán az önkormányzati 
szektor jelentős eladósodása, miközben a kormánynak egyébként nem volt erről információja, 
legalábbis nem időben. Ezért volt az, hogy elmúlt az év vége és az év vége után szembesült a 
kormány azzal, hogy az önkormányzati szektor jelentős mértékben több tized százalékponttal 
a várttól eltérve kétszeresére emelte a számára tervezett államháztartásihiány-célt. Így tehát 
azt javasoltuk ebben az esetben is és a javaslat sajnos most nem terjed ki erre a területre, hogy 
ne csak feladatmegosztás-, illetve költségmegosztás-változás legyen az önkormányzat és az 
állam viszonyában, hanem az önkormányzati rendszerből érkező adatok gyorsabb és 
hatékonyabb továbbítása érdekében az államháztartás információs rendszerét is ilyen módon 
meglátásunk szerint szükséges lenne megjavítani. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, megadom a szót a főosztályvezető-helyettes úrnak, hogy 
reagáljon. Parancsoljon! 

 

Vig Gyula főosztályvezető-helyettes (NGM) válaszadása 

VIG GYULA f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 
köszönöm. Az alelnök urak által elhangzottakra annyiban hadd reagáljak, hogy valóban, a 
törvényjavaslat értelmében az államháztartásról szóló törvénynek azon rendelkezése, amely 
szerint a kormány március végéig meghatározza a költségvetési tervezés fő irányait egy 
kormányhatározatban, ez a rendelkezés hatályon kívül helyezésre kerülne. Ezt az indokolja, 
hogy a középtávú költségvetési keretek bevezetésével középtávon történne meg a költségvetés 
tervezése is. A kormány április 30-ig kormányhatározatban állapítaná meg a következő három 
évre vonatkozó főösszegeket. Ezek a tervezett fő számok biztosítják majd azt a keretet is, 
amely az éves költségvetési tervezés elsődleges alapjául szolgálna. Ezt követően június 30-ig 
az államháztartásért felelős miniszter közzéteszi a tervezési tájékoztatót, amely tartalmazza 
egyrészről a kormány középtávú költségvetési keretekben lefektetett tervszámait, másrészt az 
adott évi tervezéshez szükséges részletes információkat. 

A jelenlegi rendszerben is a gyakorlatban ez volt az éves költségvetési tervezés induló 
állomása. Természetesen nem szűnik meg a fejezetekkel történő egyeztetés, a tervezési 
tájékoztató alapján a fejezetek elkészítik az adott évre vonatkozó költségvetési tervüket, 
amelyekről az államháztartásért felelős miniszterrel egyeztetnek, ezt követően kerül 
kialakításra az éves költségvetési törvényre vonatkozó törvényjavaslat. Tehát arról nincs szó, 
nem is lehet, hogy elhagyásra kerülnének ezek az egyeztetések. 

A kormányrendeleti szintű végrehajtási szabályozás valóban így van. Az irányelv 
számos eleme olyan technikai végrehajtási részletszabály megalkotását igényli, amely 
álláspontunk szerint a magyar közjogi szabályokból következően nem igényli a törvényi 
szintű szabályozást. Jelenleg is az államháztartásról szóló törvénynek több végrehajtási 
rendelete van, technikai lebonyolítási kérdések ennek keretében kerültek szabályozásra és a 
jövőben is a technikai végrehajtást igénylő kérdések az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011-es kormányrendeletbe kerülnének.  

A Volner alelnök úr által elmondottakra annyiban reagálnék, hogy az adósságszabály 
megváltoztatásáról nincs szó a jelen törvényjavaslatban. Jelen törvényjavaslat kizárólag az 
irányelv átültetésével összefüggő kérdéskörökre terjed ki. A kormány elkötelezett az 
államadósság elleni küzdelemben és nem kívánt változtatni sem az adósságszabályon, sem az 
ezzel összefüggő, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben megjelenő 
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végrehajtási törvényi szabályokon. Tehát ezekre vonatkozóan semmiféle változtatást nem 
terjesztettünk elő. Az Áht.-ba kerülő egyenlegszabály, párhuzamosan az adósságszabállyal a 
gyakorlatban együtt tudna hatályosulni és mindig a kettőt együtt kellene, egy időben 
végrehajtani. 

Valóban, az adatszolgáltatások és az államháztartási információs rendszerekben az 
adatok naprakészsége folyamatos frissítést igényel. Több lépést tett a kormány az elmúlt 
időszakban annak érdekében, hogy az adatszolgáltatások minősége javuljon. Hadd emeljem ki 
azt, hogy 2012. év elején elfogadásra került az államháztartás számviteléről szóló 
kormányrendeleti szabályozás, amely 2014. január 1-jétől lép hatályba, és a korábbi, az 
államszámviteli szabályok pontatlanságaiból eredő adatszolgáltatási hibákra is egyfajta 
orvoslást fog nyújtani. Bízom benne, hogy ez az új számviteli szabályozás az adatok 
minőségében lényeges javulást fog hozni. 

Ezen kívül az önkormányzatok adósságállományára vonatkozó információs 
rendszerekben meglévő hiányosságokat az Ávr. módosításával is orvosoltuk. Külön időszakos 
adatszolgáltatási kötelezettség került előírásra ebben az évben, amelynek hatására érezhetően 
javult a prognózisok minősége. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel más kérdés nem érkezett, így döntünk. Ki az, aki 
az államháztartásról szóló 2011. évi törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére 
vonatkozó követelményekről szóló 2011-es tanácsi irányelv átültetésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja? Az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Két nem szavazat. Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak 
találta.  

Lehetőségünk van bizottsági előadót állítani. Egyelőre még nem dőlt el, hogy mikor 
kerül napirendre, valószínűleg ezen a héten. (Kovács Tibor jelentkezik.) A kisebbségire 
jelentkezik Kovács Tibor alelnök úr, a többségit pedig jómagam vállalnám, ha ezzel egyetért a 
bizottság. (Senkinek nincs ellenvetése.) Úgy látom, hogy igen. Ezt a napirendi pontot ezennel 
lezárom. Köszönöm a főosztályvezető-helyettes úrnak, hogy elfáradt az ülésünkre. 

A bizalmi vagyonkezelőkr ől és tevékenységük szabályairól szóló T/13218. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk 10. pontjára, a bizalmi vagyonkezelőkről és 
tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslatra. Az általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenünk. Köszöntöm Nyárádi Gabriella főosztályvezető-helyettes asszonyt a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. A kollégáitól szeretnék kérni egy rövid 
bemutatkozást. Át is adom önöknek a szót, amennyiben kívánják kiegészíteni az írásos 
anyagot.  

 

Dr. Juhász Edit főosztályvezető (KIM) kiegészítése 

Dr. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Én Juhász Edit 
főosztályvezető vagyok a magánjogi és igazságügyi kodifikációs főosztályról, a KIM-ből. 
Kolléganőm Nyárádi Gabriella főosztályvezető-helyettes, illetve munkánkat segíti Kanyó 
Lóránt főosztályvezető-helyettes a Nemzetgazdasági Minisztériumból. 

Valóban szeretnék kiegészítést tenni a törvényjavaslattal kapcsolatban. Elsőként arról 
a szabályozási előzményről szeretnék beszélni, amit a polgári törvénykönyv jelent. A polgári 
törvénykönyv kötelmi jogi része egy olyan szabályozási irányt képvisel, hogy a gyakorlatban 
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a különféle vagyonjogi kapcsolatokban rövidebb vagy hosszabb ideje megjelent szerződések 
esetében különös szerződéstípusokat vezet be, azok esetében tehát, amelyek részben 
bonyolultságuk, rendeltetésük okán, részben pedig gyakorlati jelentőségük okán megértek 
arra, hogy az írott joganyag részei legyenek. Ezek közé tartozik a bizalmi vagyonkezelés is. 

Azt el kell mondani, hogy a különféle külföldi jogrendszerekben nincs a bizalmi 
vagyonkezelésnek egy tipizált formája, nincs egy általánosan elfogadott gyakorlata, hasonló 
célú jogintézmények viszont számos országban léteznek. Ami ezeket az alapvetően vagyoni 
befektetési formákat összeköti, az az, hogy a vagyonrendelő átruházza a vagyonát a vagyon 
kezelése érdekében. A különféle szabályozások között leginkább abban van különbség, hogy 
a vagyonrendelő e tulajdonátruházás ellenére mégis mennyiben tartja meg a vagyon feletti 
rendelkezési jogot. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mennyiben távolítja el magától a 
vagyont, illetve mennyire tart fenn magának olyan jogokat, hogy végső soron megszüntesse a 
vagyonkezelést és a vagyon visszaszálljon rá. Ez a magyar modell a Ptk.-ban alapvetően a 
szerződési jogi részét tekintve nyert rendezést. Végső soron meghagyta a vagyonrendelőnek 
ezt a jogot, tehát lehet úgy szerződni a bizalmi vagyonkezelés esetében, hogy a 
vagyonrendelő, bár átruházza a vagyonát, később ezt a szerződést megszüntetheti, tehát egy 
ilyen jellegű szerződési konstrukciót hozott létre. 

Alapvetően a polgári jog az anyagi jogi aspektusait szabályozta, és már a Ptk. 
alkotásakor cél volt, hogy fogalmazza meg majd a törvényalkotó később azt a szabályozási 
környezetet is, amiben ezt a jogintézményt a kötelmi jogtól függetlenül lehet értelmezni. 
Ennek a szabályozási környezetnek a kialakítására több területen is megindultak munkálatok 
és egyeztetések. Két fő szabályozási területet említenék. Az egyik az adminisztratív 
szabályozási környezet, ami azt jelenti, hogy rendezni kell jogszabályi úton az üzletszerű 
vagyonbefektetések végzését, nevezetesen azt, hogy milyen jellegű vállalkozások végezhetik 
ezt a tevékenységet milyen nyilvántartás, adminisztratív kötelmek, illetve ellenőrzés mellett. 
Másrészről nyilván el kellett dönteni azt is, hogy emellett az úgynevezett laikus 
vagyonkezelés esetén, tehát amikor nem üzletszerű vagyoni befektetésről van szó, hanem két 
privát jogalanyról, nem vállalkozásról, a jog hogyan tekintsen rá. 

A másik fő csomópont az adószámviteli kérdések köre volt. Ha megengedik, erről a 
két témakörről beszélnék részletesebben, remélve, hogy sikerül megvilágítani önöknek a célt 
és az elveket, amelyeket ez a törvény képvisel. 

Az első, hogy az üzleti bizalmi vagyonkezelés tekintetében az elhatárolást az üzleti 
vagyonkezelés és az úgynevezett laikus vagyonkezelés között a törvény alapvetően az 
üzletszerűség fogalma köré építette. Ennek a dogmatikája, gyakorlata már más területeken 
kialakult, van tehát hagyománya a magyar jogban és így kettéválasztotta a bizalmi 
vagyonkezelési jogviszonyokat és az üzletszerű vagyonkezeléshez társított adminisztratív 
szabályozási hátteret. Ez egy olyan induló jogintézmény a kormány álláspontja szerint, amit 
indokolt támogatni azzal, hogy átlátható és világos szabályozási környezetet teremt. Az sok 
más országban nyilvánvalóvá vált, hogy a vagyonok kezelésének egy ilyen kontrollált, 
szakszerű módja mindenképpen a gazdaság javára válik. Ezért az volt a cél, hogy olyan 
vállalkozások végezzék a vagyonkezelést, akik ehhez mind infrastrukturálisan, mind személyi 
feltételeket tekintve felkészültek. Tudják tehát mind a jogi, mind a pénzügyi kérdések 
tekintetében a megfelelő szakértelmet garantálni, illetve olyan biztosítéki rendszert is fel 
tudnak ajánlani az ügyfeleknek, amelyek mellett az ügyfelek biztonságban érezhetik a 
vagyonukat. Itt azt a megoldást választotta a törvény, hogy egy törzskövetelmény-rendszert 
szabott, egy induló tőkére, illetve egy pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelményrendszert, 
és ahogyan az már egyébként más jogterületeken bevált, a kiegészítő biztosítékok körét már 
alacsonyabb szintre, kormányrendeletre utalta. Az lenne ezzel a cél, hogy igazodjon a 
pénzügyi biztosítékok volumene a kezelt vagyonok volumenéhez. Magyarán, ha egy bizalmi 
vagyonkezelő vállalkozás bír azokkal a feltételekkel, amelyekkel a piacra léphet, ám a 
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gazdasági tevékenysége során már kiemelt jelentőséget tulajdoníthatunk neki a kezelt 
vagyonok okán, akkor ehhez társuljanak az ügyfélvédelem érdekében komoly pénzügyi 
biztosítékok is.  

Tehát a bekerülés feltételrendszere alapvetően e köré csoportosult, meghatározza a 
törvény a cégformát, a társaságban működőket, kiemelten a vezető tisztségviselők 
összeférhetetlenségi, képzettségi szabályait, átvesz többféle szabályozási elemet ez a 
törvényjavaslat például a pénzügyi befektetések világából. Ez, úgy gondolom, hasznosítható 
és követhető szabályozási minta volt. Szeretném azt elmondani, hogy a pénzügyi befektetések 
körében annyival könnyebb helyzetben van a jogalkotó, hogy a pénzügyi befektetések a 
nemzetközi jogi szabványok, például az EU-s előírások miatt is igencsak sztenderdizáltak. A 
bizalmi vagyonkezelés esetében viszont egyáltalán nem biztos, hogy csak pénzügyi 
eszközökről van szó. Gyakorlatilag szinte bármilyen vagyonelem képezheti bizalmi 
vagyonkezelés tárgyát. Lehet az pénzeszköz, lehet az egy részvény, lehet egy egész 
vállalkozás, de akár egy ingó-, ingatlanvagyon is képezheti a részét. Tehát nyilvánvalóan a 
vagyonkezelés mikéntje tekintetében arra lehet számítani, hogy a pénzügyi eszközök 
vonatkozásában hamarabb és gyorsabban kialakul egy megszilárdult gyakorlat, egyéb 
vagyonelemek tekintetében pedig nyilván attól függ, hogy a magyar befektetések mire fognak 
fókuszálni, mi lesz az a vagyonelem, ami dominánsan meg fog jelenni ezen a piacon. Mi 
magunk úgy láttuk az előkészítés során, hogy alapvetően a társasági részesedések, illetve 
ingó- és ingatlanvagyonok lehetnek e körben relevánsak. 

Az adminisztratív háttérről még annyit, hogy nyilvántartásba-vétel, a különféle 
pénzügyi szervezetek és hatóságok felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében 
nagyrészt hasonlóan rendelkezik ez a törvényjavaslat, mint a pénzügyi befektetések esetén. 
Ugyanígy a felügyelet is kettős, nyilván bekerülési feltételeket vizsgál, illetve az adott 
szerződések hatályosulása tekintetében lesz számon kérhető ez a tevékenység. 

A laikus bizalmi vagyonkezelés esetében nem ilyen jellegű a felügyelet és a 
nyilvántartás szerkezete. Itt nem magának a szolgáltatónak kell magát bejelenteni, hiszen ő 
maga nem is minősül úgymond profi szolgáltatónak. Itt magukat a jogviszonyokat kell láttatni 
és bejelenteni. Ennek pedig az az oka, hogy a bizalmi vagyonkezelés tekintetében bizonyos 
jogkövetkezményeket csak akkor tud elérni az ügyfél, ha deklaráltan bizalmi vagyonkezelés 
címén adja át a vagyont. Tehát nyilván a tulajdonátruházásnak többféle jogcíme lehet. Ezek a 
különféle vagyonnyilvántartásokban így vagy úgy megjelennek. A törvényjavaslat egyébként 
előírja, hogy az ilyen célú vagyonátruházás esetében legyen megismerhető, hogy milyen 
jogcímű ez a vagyonátruházás, hiszen nagy jelentőséggel bír, hogy adott esetben valaki 
adásvétellel szerezte a vagyontárgyat, vagy pedig bizalmi vagyonkezeléssel, hiszen egészen 
más lesz a vagyon további sorsa.  

Áttérnék a másik részre, ha megengedik. Ez pedig az adózás, a számvitel kérdése. 
Nagyon komoly viták és megfontolások képezik az előzményét annak a szabályrendszernek, 
amit a tisztelt képviselők láthatnak. El kellett dönteni, hogy az adójog ezen a területen 
semleges maradjon, vagy valamilyen irányba irányítottan befolyásolja ennek a piacnak a 
működését. Két fő tételt határozott meg a kormány e tekintetben. Egyrészt az adójognak abból 
a szempontból semlegesnek kell lennie, hogy nem lehet súlyosabb vagy terhesebb az 
adókötelezettség ahhoz képest, mintha más jogcímen mozogna a vagyon. Ebből a 
szempontból tehát nincs értelme nehezíteni, illetve nincs értelme különösebben dotálni sem az 
ilyenféle vagyonmozgást. Ennél talán sokkal lényegesebb, hogy hogyan biztosítja az adó- és 
számviteli szabályozás a későbbi átláthatóságot. Itt egy olyan speciális szituációról van szó, 
hogy jogilag az adózó vagyonát képezi egy vagyontömeg, valójában azonban mégis 
elkülönítetten kell kezelnie és az adóhatóság számára is elkülönítetten kell hogy látszódjon ez 
a vagyontömeg, éppen azért, mert az ügyfél felé is kötelezettsége van a vagyonkezelőnek, 
hogy elkülönítetten kezelje a vagyont. Másrészt, ha ez a szerződés megszűnik, nagyon szigorú 



- 22 - 

szabályok szerint el kell számolni ezzel a vagyonnal, vissza kell juttatni nyilván az eredeti 
származékait, illetve a hozamát. Ebből következik ez az adójogi rendszer, aminek a lényege, 
hogy a számvitelnek alanya lesz ez a vagyontömeg és bizonyos adó, például a társasági adó és 
az iparűzési adó szempontjából kvázi adóalanynak minősül, más szempontból más 
adóterületeken pedig nem ilyen jellegű kezelést igényel, hanem a hozam tekintetében például 
meg kellett határozni, hogy az adott vállalkozás, merthogy ebből a szempontból tehát egy 
adóalanyt képez, miként adózik. Például az szja-val kapcsolatos módosítás ezt szolgálja. 

Végül egy utolsó nagyon fontos szempont. Ez pedig a hitelezővédelmi, az 
ügyfélvédelmi, illetve a közpénzvédelmi szempont. Gyakorlatilag a szabályozás valamennyi 
eleme amellett, hogy szeretné ezt az iparágat beindítani, szeretné, ha létrejönnének minél 
előbb a vagyonkezelési jogviszonyok, ezért arra fókuszál, hogy ezt az intézményt ne lehessen 
adott esetben vagyonkimentésre vagy adóelkerülésre használni, ez valójában a legális 
vagyongyarapítás eszköze legyen. Azt ajánljuk a tisztelt képviselőknek, hogy ezzel a szemmel 
nézzék ezeket a szabályokat, mind az adminisztratív nyilvántartási, felügyeleti részét, mind 
pedig az adó-, számviteli szabályokat, illetve a hitelezőnek a végső soron megadott 
vagyonrendelő helyetti felmondás jogát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető asszonynak a részletes tájékoztatást. 

Most lehetőség nyílik a képviselőtársaimnak kérdezni, illetve észrevételeket megtenni. 
(Volner János jelentkezik.) Alelnök úr, parancsolj! 

 

Kérdések, észrevételek 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Kénytelen-kelletlen, bár a téma 
nagyon érdekelne, rövid leszek. Nyolc óra után értesített a kormányoldal minket arról, hogy 
ez az előterjesztés ma a gazdasági bizottság ülésén napirendre kerül. Értelemszerűen a 
frakcióval kapcsolatos teendők elvitték az elmúlt egy-két órát. Nem tudtunk felkészülni, 
beleolvasni sem tudtunk ebbe az anyagba reggel 8 óra óta. Nyomatékosan kérem, bár teljesen 
hiábavaló módon a kormánytöbbséget, hogy hasonló módon törvényi előterjesztések ne 
kerüljenek be. Az a képviselő, aki megpróbálja lelkiismeretesen végezni a dolgát, ilyen 
módon még esélyt sem kap arra, hogy felkészüljön és meg tudja válaszolni a kormányzati 
oldal egyébként nagyon korrekt előterjesztését. Nem tudunk önnel vitatkozni, nem tudunk 
véleményt mondani, nincs róla véleményünk, mert reggel 8 óra óta nem volt időnk 
felkészülni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor alelnök úr, parancsolj! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Néznénk mi ezt a 

törvényjavaslatot, ha nem ez lenne a helyzet, amit az alelnök úr elmondott. Kérdezem a 
kormánypárti képviselőket, tényleg komolyan gondolják, hogy egy 70 paragrafusos 
törvényjavaslatot érdemben meg lehet vitatni a parlamentben úgy, hogy néhány órával ezelőtt 
tájékoztattak minket arról, hogy a bizottság ma ezt meg akarja tárgyalni, amit egyébként a 
hétvégén nyújtott be a kormány a parlamentnek. Tehát egyszerűen idő sem lett volna rá, még 
akkor sem, ha tudjuk korábban, hogy a bizottságban ma erről általános vita lesz.  

Egyébként annyi csak kiderült, mert a szakértőinknek nagyjából sikerült átfutni a 
törvényjavaslatot, hogy a szakmai előkészítettsége a javaslatnak is megkérdőjelezhető, bár 
még azt is beleírták az indoklásba, hogy a hatásvizsgálatok nem egyértelműek, mert nem 
tudtak ilyet csinálni, nem tudták ezt elvégezni. 

 
(Az ülés vezetését Volner János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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Aztán vannak a javaslatnak olyan elemei, amelyek abszolút megkérdőjelezhetők. 

Például az összeférhetetlenségi szabály ilyen, például parlamenti képviselők számára lehetővé 
kívánja tenni ennek a tevékenységnek a gyakorlását, ami mégiscsak abszurdum az eddigi 
összeférhetetlenségi gyakorlathoz képest. Biztos vagyok benne, hogy a javaslatot, ha 
egyébként el is fogadja a parlamenti többség - kétségem nincs, hogy el fogja fogadni, lehet, 
hogy már holnap vagy holnapután, anélkül, hogy tudnák, mi van a javaslatban -, a következő 
hetekben-hónapokban még számos alkalommal szükséges lesz módosítani. Ahogy elmondta 
az előterjesztő képviselője is, nincs ilyen gyakorlat, végül is vannak különböző nemzetközi 
gyakorlatok, de hogy ez hogyan és miként fog működni, majd kiderül.  

Leírni olyat, hogy nincs költségvetési következménye, amikor egy teljesen új 
intézményrendszert, adatbázist, meg mit tudom én, még mit kell létrehozni ahhoz, hogy a 
rendszer működőképes legyen! Szemrebbenés nélkül leírják, hogy ennek nincs költségvetési 
következménye, ez megint olyan dolog, hogy ki hiszi. Hiszi a piszi, hogy nincs, és majd 
meglátjuk, hogy egyébként mennyibe fog kerülni ez az egész rendszer. 

Így nem lehet! Komolyan nem lehet jogszabályokat alkotni, nem lehet komolyan 
venni azt, hogy a kormány számít arra, hogy a parlamentben valós vélemények 
fogalmazódjanak meg. Nem akarom bántani az előterjesztő képviselőjét, de a szemléletet 
tükrözi az is, hogy ő végig törvényről beszélt, holott itt még egy törvényjavaslatról van szó 
csak, amit a kormány benyújtott az Országgyűlésnek. Akkor válik törvénnyé, amikor az 
Országgyűlés elfogadta. Remélem, hogy ez csak szóbotlás volt és nem a szellemiségét 
mutatja annak, hogy a kormány hogyan viszonyul ezekhez a törvényjavaslatokhoz. 
Mindezekre tekintettel nem is tudunk mást mondani, minthogy így nem lehet támogatni a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársak. Átvettem az ülés vezetését Koszorús 

László távollétében. Más kérdés vagy észrevétel esetleg van-e? (Senki sem jelentkezik.) A 
kormány képviselőjét kérdezem, hogy ennek hiányában kíván-e reagálni az elhangzottakra. 

 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

Köszönöm szépen nem. 
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Akkor általános vitára való alkalmasságról döntünk, képviselőtársak! Meg 
szeretném kérdezni először, hogy ki az, aki igennel voksol. (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki 
az, aki nemmel? (Szavazás.) Négy nem szavazat. Tartózkodás nincs értelemszerűen. 
Köszönöm szépen. 

Többségi előadóként Koszorús Lászlót jelöljük meg. Kovács Tibor képviselőtársunk 
jelezte, hogy képviseli a bizottság kisebbségi véleményét. Köszönöm szépen. (A kormány 
képviselői elhagyják a termet.) 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
T/13091. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Képviselőtársak, a következő napirendi pontunk a negyedik napirendi pontként 
előirányzott egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat bizottsági módosító javaslatának, illetve a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása. A kormányt a KIM-ből dr. Salgó László főosztályvezető úr 
képviseli. Tisztelettel üdvözöljük önt. Meg szeretném kérni, hogy a kormányzati oldal 
véleményét ismertesse. 
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DR. SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a türelmet és a rugalmasságot. 
A módosító javaslatot megkaptuk. Érzékeljük a szándékot. Úgy látjuk, hogy a 

gyermekek, a kiskorúak fokozottabb védelmét hivatott biztosítani ez a két rendelkezés. Az 
egyik az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosítását célozza, illetve a Btk. 
módosítását. Tehát az irányokat ismerjük, de tekintettel arra, hogy most láttuk először a 
javaslatot, ezért tárcaálláspontot sem mondanék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni, hogy kérdés, észrevétel a 

képviselőtársak részéről a bizottsági módosító javaslathoz van-e. (Kovács Tibor: Bizottságiról 
van szó most, vagy az ajánlásról?) Bizottságiról. Kovács Tibor alelnök úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Megint csak azt szeretném kérdezni, hogy az egyes 

törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló törvényhez mi 
köze van az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításának, vagy mi 
köze van a büntető törvénykönyv módosításának, vagy mi köze van annak, hogy mi minősül 
jelentős mennyiségű dohányterméknek szárított dohány, fermentált dohány vagy vágott 
dohány esetén. Ennek mi közbe van a gyerekek védelme érdekében történő 
törvénymódosításhoz? Ez a kérdésem. 

 
(Az ülés vezetését Koszorús László, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Salgó 

Lászlóé a szó! 
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Csak az indoklásból tudok kiindulni. Ha jól értelmezem, az Eht. 
módosítás… 

 
ELNÖK: Bocsánat! Indoklásként egyébként annyit el tudunk árulni, nyilván nem egy 

elegáns megoldás, hogy a jelenlegi dohánykereskedés alapján azt tapasztalta a kormányzat, 
illetve a frakció is, hogy nagy mennyiségben kerül eladásra vágott dohány. Ezt szeretnénk 
kordában tartani. Jelen pillanatban sokszor 5 kiló fölötti vágott dohány kerül értékesítésre. Ezt 
szeretnénk szabályok közé szorítani. Egyébként pedig a nem dohányzók védelméről és a 
fiatalkorúakról szóló törvényben szabályozzák ezeket a kérdéseket. Abban egyetértek az 
alelnök úrral, hogy nem elegáns, viszont a dohányfogyasztási szokások eddigi tapasztalatai 
szerint célszerű módosító javaslatnak tűnik. Alelnök úré a szó! (Kovács Tibor: Ehhez lehet 
egy tartalmi megjegyzés?) Abszolút lehet! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ha ez a szándék, ezt el tudom fogadni 

és támogatni is tudnám, ha egyébként ebből a szempontból jelentős mennyiségnek például 
nem öt kilót, hanem fél kilót határoznának meg. Nem tudom, tudják-e, hogy dohányboltban a 
legnagyobb mennyiségű, egy csomagban kapható vágott dohány 140 gramm. Tehát ekkora a 
legnagyobb csomagolt mennyiség. Ehhez képest az öt kiló tényleg ipari mennyiségnek számít. 
Jó lenne, ha ez nem öt kiló, hanem fél kiló lenne, akkor még megérteném, hogy azt mondják, 
ez egy jelentős mennyiség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként kapcsolódó módosítóval még lehet hozzá 

csatlakozni. Ha indokoltnak találja, természetesen ezzel a lehetőséggel lehet élni. Észrevettük 
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mi is azt, hogy ipari mennyiségben fogy ezekben a nemzeti dohányboltokban a vágott dohány. 
Ezt szerettük volna kordában tartani. Alapvetően, úgy látom, egyetért az ellenzék is, 
maximum a mennyiséggel nem. Mivel több kérdés nem volt, a tárca nem foglalt állást, 
szavazunk a bizottsági módosítóról. Ki az, aki támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a bizottság támogatta. 

Az ajánlás 2. pontjáról kell döntenünk, ez dr. Dorosz Dávid képviselőtársunk 
módosítója. Kérdezem a főosztályvezető urat! 

 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Mivel a bizottság hatáskörébe csak az ajánlás 2. pontja tartozik, kérdés, 
észrevétel nem volt, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság nem 
támogatja és egyharmadot sem kapott. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így 
tettünk. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ezt a napirendi pontot lezárom és 
megköszönöm a főosztályvezető úrnak, hogy elfáradt az ülésre. Még egyszer elnézést kérek, 
hogy nem teljes mértékben tudtam jelen lenni a napirendi pont vitájánál. 

Egyebek 

Rátérünk az egyebek napirendi pontra. Jelezni szeretném, hogy jövő héten hétfőn 
nincs bizottsági ülés. Ehelyett viszont szerdán vagy csütörtökön fog a bizottság ülést tartani. 
Ez a vidéki képviselőknek valószínűleg problémát fog jelenteni. Egyébként is szavazunk. 
Úgyhogy az egyebek között érdemes ezt figyelembe venni. De természetesen a bizottság majd 
sms-ben küld értesítést, illetve elektronikus formában kiküldi a napirendi javaslatot. 
Egyebekben van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Kovács Tibor jelentkezik.) Alelnök 
úr, parancsolj! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ha az alelnök úr tud titkokat a következő napok üléseiről, 

akkor ugyan mondja már el! Mert én úgy tudom, hogy hétfőn, kedden és szerdán van a héten 
parlamenti ülés. Csütörtökön is van, vagy hogy van?  

 
ELNÖK: Valószínűleg félreérthetően fogalmaztam. Szerdán vagy csütörtökön a 

gazdasági bizottság ülése lesz. Egyelőre úgy néz ki, szerdán lesznek szavazások, de a 
parlament pontos működése ezen a héten még számunkra sem világos. Bízunk benne, hogy 
délután 12 óra után megkapjuk azt a menetrendet, amely alapján tudunk tájékozódni.  

Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a 
bizottsági ülést berekesztem. Jó munkát kívánok. 

(Az ülés befejezésének időpontja 11 óra 44 perc)  

 
 
 

Volner János 
a bizottság alelnöke 

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


