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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 20 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kérem, hogy szíveskedjenek helyet foglalni.
Elnézést kell kérnem, majdhogy nem eltévedtünk a Ház folyosóin, ez az én hibám, ezért
késtünk. Szerettem volna, ha erre a bizottsági ülésre kevésbé zilált körülmények között
kerülhetett volna sor, de most egy kicsit felfokozott helyzetben van az egész Ház, így
jómagam is.

Köszöntöm a törvényjavaslat egyik előterjesztőjét, Fónagy János urat, és köszöntöm
sajtó képviselőit. Hadd mutassam be közvetlen munkatársamat, Fazekas Mária asszonyt, aki
nekem és a bizottságnak segít a továbbiakban.

A Házszabály szerint lehetőség van arra, hogy az elnöki napirendi javaslathoz
hozzászóljanak. Ilyen írásbeli észrevétel nem érkezett, hiszen ebben a felgyorsított ütemben
ezt talán technikailag sem lenne egyszerű megvalósítani. Ezért nem is tartanám magamnál a
szót. Meg kell még állapítanunk a határozatképességünket. Tisztelettel kérem
képviselőtársaimat, hogy kézfeltartással jelezzék jelenlétüket. Látható többség, hadd vegyem
át ezt a fordulatot a Házszabályból. Így nincs akadálya annak, hogy az előterjesztőt
meghallgassuk és a bizottság véleményét kialakítsuk az állami vagyonnal való felelős
gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról.

Megkérdezem az előterjesztőt, Fónagy János urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni
a törvényjavaslatot.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. Ha
egyetért vele, röviden igyekszem összefoglalni az előterjesztés lényegét. Elöljáróban az elnök
úr és a bizottság megértését kérem Matolcsy képviselőtársunk távolléte miatt, de sűrű időket
élünk, másutt kell lennie.

Igen tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Elöljáróban azt szeretném megköszönni,
hogy a bizottság lehetőséget ad arra, hogy ilyen rövid határidővel indítványunkat
megtárgyalja, ezáltal lehetővé teszi, hogy ez mielőbb a plenáris ülés elé kerüljön.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az állami tulajdon kezelésével, használatával
kapcsolatban az elmúlt években számos kritikát fogalmaztunk meg, mind a struktúrát, mind a
tartalmat, mind a végeredményt tekintve. Az új kormányzati struktúra rendszeréből kitűnően
egy új típusú nemzeti vagyongazdálkodás egységes rendszerének kialakítását kezdtük meg.
Ezt célozza ez az előterjesztés, amely abból a jelenlegi jogalkotói dilemmából fakad, hogy az
Országgyűlés már megalakult és működik, a kormány viszont még nem állt fel.
Következésképpen ez a nagyon erősen közérdeklődésre számot tartó törvényjavaslat önálló
képviselői indítványként került benyújtásra. Az egységes nemzeti vagyongazdálkodási
rendszer kialakítása során az átlátható tervezéssel és forráskezeléssel, a tevékenység
optimalizálásával, takarékosabb és hatékonyabb rendszer kialakításával, a folyamatokba
épített következetes ellenőrzés megvalósításával, és külön hangsúlyozni szeretném,
egyértelmű felelősségi viszonyok következetes alkalmazásával az állami vagyonnal való
gazdálkodást az új kormány önálló ágazat, szakpolitika szintjére kívánja emelni. Önálló tárca,
önálló miniszter lesz felelős a vagyongazdálkodási szakpolitikáért.

Mint ahogy képviselőtársaim előtt ismert, a jelenlegi az állami szervezeten belül
széttagolt, az egységes működési elveket jó részben nélkülöző állami vagyongazdálkodás,
mint említettem, a jövőben önálló ágazatként jelenik, meg, ennek letéteményese a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, amely a magyar állam vagyonával való gazdálkodás kizárólagos
ágazati irányítója és felügyelője. Ettől az elvtől csak törvény kifejezett rendelkezése alapján
lehet eltérni. Az ágazati szinten felügyelt a magyar állam vagyona feletti tulajdonosi jog
gyakorlása és az állami vagyongazdálkodás legfontosabb jellemzői a következőkben
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foglalhatók össze. Az állami vagyon felhasználása csak rendeltetésének megfelelően
történhet. Ez egyrészt azt jelenti, hogy szigorúan az állami feladatok ellátásához kell
kapcsolódnia, másrészt a vagyonnak a társadalmi szükségletek kielégítését kell szolgálnia. Az
új típusú vagyongazdálkodásnak az állam közvetlen szerepvállalása, a vagyon közvetlen
felhasználása esetén hatékonynak, költségtakarékosnak, értékmegőrzőnek, mi több,
értéknövelőnek kell lennie. A nemzeti vagyongazdálkodás ugyanakkor jelenti az állami
vagyon üzleti alapú hasznosítását is, beleértve a vagyoni kör változását eredményező
értékesítést, valamint az állami vagyon gya rapítását és a vagyoni kör bővítését.

Nem visszaélve a bizottság türelmével, a vagyongazdálkodás jelenlegi helyzetére
vonatkozó összefoglalót, ha van iránta érdeklődés, szívesen ismertetem, de az elnök úr és a
bizottság tagjai ezt jól ismerik. A lényeg az a jelen előterjesztés és az indítványunk
szempontjából, hogy a jelenlegi Vagyongazdálkodási Tanács mint olyan megszűnik, és
tevékenysége az előbb említett minisztérium hatáskörébe kerül. A megszűnő Nemzeti
Vagyongazdálkodási Tanács helyett a jövőben a magyar államot a saját vagyona tekintetében
megillető tulajdonosi jog gyakorlója a nemzeti fejlesztési miniszter, aki ezt a jogosítványát a
jogszabály előbb említett egyedi, eltérő megengedésétől eltekintve a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. útján látja el. A törvénymódosítás rögzíti a miniszter egyértelmű és érdemi
döntési, valamint, itt is hangsúlyozni szeretném, felügyeleti jogkörét, az állami tulajdonra
vonatkozó döntéshozatali rendszert. A miniszter ágazatirányítóként és az MNV Zrt. feletti
tulajdonosi jog gyakorlójaként egyaránt képes kellő ellenőrzésre. Ebben a rendszerben a
felelősségi viszonyok egyértelműek és átláthatóak, és meggyőződésünk szerint garanciát
jelentenek mind a folyamatos ellenőrzésre, mind a társadalmi érdekek érvényesítésre.

A törvénymódosítás egyébként megszünteti azon elemek többségét, amelyek az MNV
Zrt. mint a magyar államot megillető tulajdonosi joggyakorlás központi szereplője
tekintetében a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályoktól eltérő rendelkezéseket
tartalmaztak. Tehát az egységességet itt is szeretnénk hangsúlyozni. A törvénymódosítás
megteremti a vagyontörvény egyes rendelkezései egyes megfogalmazásainak
egyértelműsítését, ezáltal lehetőséget biztosít az egységes jogalkalmazásra, és megnyitja a
lehetőségét, hogy a tervezett átfogó törvénymódosítás az új típusú vagyongazdálkodás elvét
figyelembe véve történjen a tulajdonosi jog gyakorlása az állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak felett. Ebben a mondatban értelemszerűen benne van az, hogy amit most a
tisztelt bizottság tárgyal, átmeneti rendelkezés, amely addig szolgálja a lehetőség szerinti
gyors és eredményes tevékenységet, amíg egy új, egységes, mindenre kiterjedő
vagyontörvényre vonatkozó törvényjavaslatot a hivatalba lépő új kormány nem állít össze, és
nem terjeszt a tisztelt Ház elé.

A módosításnak egy, az elmúlt napokban a sajtó figyelmét is felkeltő változása, hogy a
Magyar Fejlesztési Banknak az eddigieknél nagyobb szerepet szán akkor, amikor a
nemzetgazdaság szempontjából jelentős fejlesztések, beruházások, a tevékenységek bővítése,
a hatékonyság növelése céljából az egyes vállalatcsoportok esetében a Magyar Fejlesztési
Bankot jelöli ki a tulajdonosi jogkör gyakorlására. Nem megelőzve a kérdéseket itt is
szeretném hangsúlyozni, hogy ez a jog e vállalatok tekintetében nem terjed ki a privatizáció
lehetőségére, kizárólag az egyes fejlesztési célok megvalósítását szolgálja. Itt szeretném
megjegyezni, amint a javaslat is kiemeli, hogy a törvénymódosítás kiegészíti a fejlesztési
hitel- és tőkefinanszírozással érintett területek felsorolását, nevesítve a turisztikával, az
agráriummal és a vidékfejlesztéssel. Az indítvány, amely több törvény módosítására tesz
javaslatot, foglalkozik az MFB jegyzett tőkével való ellátottságával, egyes szervezeti
kérdésekkel, de összességében és egészében a Magyar Fejlesztési Bank különleges státusát, az
Európai Unió által elfogadott különleges státusát ez természetesen nem érinti.

Végezetül, de nem utolsósorban szeretném a módosító javaslat zárórendelkezéseinek
egyikét megemlíteni, amely utal arra, hogy a leendő kormány célja az APEH és a VPOP
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összevonása, erről egy rövid szakaszban tesz említést azzal, hogy a VPOP élére
kormánybiztos kijelölését teszi lehetővé, akinek feladata lesz a majdani összevonás
feltételeinek, lehetőségeinek, minden tartalmi és technikai kérdésének előterjesztése a Ház,
illetve az illetékes bizottságok elé.

Tisztelt Elnök Úr! Ennyiben igyekeztem ezt az elég színes javaslatot, annak lényegét
összefoglalni. Kérem, hogy jobbító véleményüket mondják el, kérdéseiket tegyék fel, azokat
legjobb tudásom szerint igyekszem megválaszolni. Köszönöm elnök úr türelmét és a
bizottságnak a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt tovább mennénk, engedjék meg, hogy egy újabb
hibámat meggyónjam önöknek. Babák képviselő úr segített annak felismerésében, hogy nem
fogadtattam el a napirendet. Ezért tisztelettel kérem a jelen lévő 22 képviselőt, szavazzon
arról, hogy elfogadja-e a napirendet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Elnézést kérek.

Ezek után megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdése valakinek az
előterjesztőhöz. Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársak! Két kérdést szeretnék feltenni az előterjesztő képviselő úrnak, miután egy
technikai kérdést már megbeszéltünk a bizottsági ülést megelőzően. Az egyik kérdésem úgy
szólna, hogy az MFB-hez rendelt állami társasági körben nem joga az MFB-nek az
értékesítés, akkor a beterjesztett 11. § (2) bekezdésére miért van szükség. Illetve miért van
szükség az ugyanezen szereplő (7) bekezdésre? Ezekben szó szerint van megfogalmazva,
hogy „Az (5) bekezdésben meghatározott társasági részesedések elidegenítésére, biztosítékul
adására vagy más módon történő megterhelésére, a részesedésekre vételi jog, elővásárlási jog
szerződéssel történő alapítására, illetve a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő
megszüntetésére az arra feljogosított szervezet és az MFB Zrt. közötti egyeztetést követően
kerül sor.” A megfogalmazás határozott ebben a dologban.

A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy itt két pontban is, az 5., illetve a 7. §-
ban érinti a versenyeztetés mellőzésének lehetőségét. A szöveg úgy szól, hogy „ha
társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti közérdekű cél érdekében az
adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, és a kormány erre figyelemmel nyilvános
határozattal döntött a versenyeztetés mellőzéséről.” Magyarul akkor lehet mellőzni a
versenyeztetést. Az elmúlt 20 évben nem volt olyan szabályozás Magyarországon az állami
vagyonnal való gazdálkodás körében, amikor nem versenyszerűen került sor az állami vagyon
értékesítésére. Ha képviselő úr megfogalmazná azt, hogy melyek az egyéb szempontok.
Ugyanis itt társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok vannak meghatározva a
törvényszövegben, aminek alapján a versenyeztetést el lehet kerülni. Illetve az is érdekelne,
hogy a versenyeztetés elkerülésének egyáltalán mi az oka. Ugyanis, ha az elmúlt 20 évben
nem volt ilyen cél, és a jelenleg kormányzásra készülő koalíció mindig is elég szigorúan és
hangosan szólt a versenyeztetés mellett, a versenyeztetés feltételeinek mind szélesebb körűvé
tételét favorizálták az eddigiekben, akkor itt most miért fordítanak hátat az eddig követett
elgondolásnak? Erre a két kérdésre várnám a választ. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a lehetőséget a válaszadásra.
Parancsoljon!

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Ha képviselő úr
megengedi, először a második kérdésére válaszolok. Két olyan célt tudok jelenleg említeni,
bár nyilván több van, amelyekre az elmúlt években gyakran volt példa. Az egyik a magyar
normarendszerből hiányzó közérdekűségi törvény pótlása. Azaz olyan helyen, ahol a közcél
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és a közérdek egybeesik, a pályáztatás akár az időtartam tekintetében vagy más szempontból
akadályozza a cél megvalósulását. Hogy érthetőbb legyen: napjainkban éljük a szokásos
tavaszi nagy árvizek idejét. Az elmúlt két évtizedben folyamatosan problémát okozott, hogy
ehhez nem tudjuk a szükséges területeket megvenni, ezért 200-400-500 méternyi
töltésszakasz szabadon marad. Előfordult a mi időnkben is, az önök idejében is. Ennek a
meggyőződésem szerint jelentős állami normának a hiánya az egyik cél.

A másik ennél átfogóbb, ez a nemzeti érdekek védelme. Ezzel a klauzulával célozzuk
meg a nemzeti, ha úgy tetszik a magyar tulajdon védelmének lehetőségét olyan formában,
hogy az az uniós szabályokba beleférjen. Amennyiben az a magyar nemzeti érdekek miatt
jelentős, akkor ezzel a klauzulával tudunk reményeink szerint élni anélkül, hogy tételesen
uniós szabályokba ütköznénk.

Az első kérdésére az ön által is idézett paragrafus, a 11. §-on belül az (5) bekezdés
egyértelműen azt mondja ki, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlására a Gt., és a polgári
törvénykönyv rendelkezéseit az e törvényben szabályozott eltéréssel kell alkalmazni azzal,
hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt.
nem ruházhatja át, részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat.
Et cetera. Úgy gondolom, ez egyértelmű. Az ön által kifogásolt szakasz a meglévő vagyoni
körre értelmezendő az én magyarázatom szerint. De kétségtelen, hogy a kettő
megfogalmazása értelmezési zavarokra adhat okot, ezért mindenképpen indokoltnak látom
előterjesztőként is a két szakasz harmonizálását. De a lényeget tekintve az irányadó az (5)
bekezdés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kérdezem meg Veres képviselő urat, hogy
kielégítőnek tartja-e a választ, inkább azt javasolom, hogy majd a véleményében térjen vissza
erre. Köszönöm szépen.

További kérdések vannak-e? (Nincs jelentkező.) Nincsenek. Akkor áttérünk a
hozzászólások, vélemények műfajára. Tessenek parancsolni! Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
A benyújtott törvényjavaslat kapcsán a következő lényegi észrevételeket szeretném tenni.
Elsőként. Az előterjesztő képviselő úr azt mondta, hogy a jelenlegi széttagolt
vagyongazdálkodás helyett a kizárólagos ágazati irányítás feltételeit teremtik meg. Szeretném
egyértelművé tenni, hogy jelenleg nem széttagolt a vagyongazdálkodás. A jelenlegi
helyzetben érvényben lévő vagyontörvény volt az, amely egységes vagyongazdálkodást,
egységes vagyonkezelést tett lehetővé Magyarországon, annak minden nehézségével,
hibájával, jellegzetességével együtt, amit nem akarok most elvitatni. De jelenleg van egységes
vagyonkezelés, és van néhány kivétel, különböző ágazati szempontok miatt, az elmúlt
években megszületett döntések eredményeképpen.

Ami most van, az ezt az egységességet megszünteti, és legalább két vaskos lábat
teremt a vagyongazdálkodáshoz. Hiszen meg fog maradni egy valamilyen magyar MNV
utódszervezet, illetve a Magyar Fejlesztési Bankhoz telepíti az 1. számú mellékletben felsorolt
cégeket, azaz egy jelentős részét a vagyonnak. Azt gondolom, hogy ebben megközelítési
vitánk van, miszerint jelenleg széttagolt-e, vagy ezt követően lesz széttagolt a
vagyongazdálkodás. Amit én most látok ebből a javaslatból, annak alapján azt mondom, hogy
a megvalósuló majdani bizonyosan széttagoltabb lesz, mint a jelenlegi.

A második megjegyzésem, hogy volt már olyan Magyarországon, amikor a Magyar
Fejlesztési Bankhoz tartoztak gazdasági társaságok. Akkor ebben a bizottságban azt hallhattuk
az akkori kormányzati államtitkártól, hogy a Magyar Fejlesztési bankhoz tartozó társaságok
tevékenységével kapcsolatban nem áll módjában semmilyen felvilágosítást adni a parlament
költségvetési bizottságának, hiszen az ezen társaságoknál folyó tevékenység a banktitok
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kategóriájába tartozik. Ebből következően sem az autópálya-építéssel kapcsolatos ilyen-
olyan-amolyan szerződésekről nem kaphattunk tájékoztatást, sem más jellegű, a Magyar
Fejlesztési Bankhoz tartozó cégek körén belül lefolytatott gazdasági döntésekről, elmaradt
versenyeztetésről és sok minden másról nem szerezhetett akkor tudomást a parlament
költségvetési bizottsága. Nem gyakorolhatta ebben ellenőrzési feladatait. (Közbeszól egy
fideszes képviselő.) Ha most ugyanolyan eredményt hoz az 1. számú melléklet tartalmának
megfelelő társasági kör Magyar Fejlesztési Bankhoz történő rendelése, akkor ezt egy nagyon
szerencsétlen, nagyon helytelen visszafordulásnak, a transzparencia ellen ható gyakorlatnak
tudom csak ítélni. Miután nem látok garanciát a most benyújtott szövegben arra nézve, hogy
lesz bármilyen jogosítványa a parlamenti ellenőrzésnek erre a társasági körre, ezért azt
gondolom, ez egy helytelen javaslat, helytelen lépés lesz, ha megvalósul.

Van egy másik ilyen eleme is a javaslatnak, amely a korábban kialakult, korábban
megvalósított és gyakorolt ellenőrzési jogosultságokat csökkenti. Ilyen például az, hogy a
jelenleg az MNV-nél működő ellenőrző bizottság összetételével szemben ez a javaslat
kizárólag a miniszter hatáskörébe utalja az öt bizottsági tag kijelölését. Elveszi azt a jelenleg
törvényben rögzített garanciális szabályt, miszerint az ellenzéki pártoknak volt lehetőségük az
ellenőrző bizottságba delegáltakat javasolni, akik mindenbe betekinthettek, akik teljes
mértékben át tudták tekinteni a jelenlegi Magyar Nemzeti Vagyonkezelő működését, részt
vehettek a Vagyontanács ülésein, satöbbi, satöbbi. Az egyes tranzakciókkal kapcsolatos teljes
körű tájékoztatást kaptak. Itt most ezt a lehetőséget elveszi a javaslat az ellenzéki pártoktól,
nem adja meg ezt a lehetőséget a továbbiakban. Úgy gondolom, ez sem a transzparenciát
segíti.

Ugyancsak nem a transzparenciát segíti az a javaslatrész, amely megfogalmazzak,
hogy mik az Állami Számvevőszék további feladatai a vagyongazdálkodás kapcsán. Ezt
röviden, egy mondattal elintézi. Ez azt jelenti, hogy évente ellenőrzi a számvevőszék, azt
hiszem, így van megfogalmazva a javaslat. Igen. „Az MNV Zrt. tevékenységét az Állami
Számvevőszék évente ellenőrzi.” Pont. Elveszi azt a jelenleg meglévő jogot, ami azt mondja,
hogy a Számvevőszék javaslatára lehet csak kinevezni az állami társaságok
felügyelőbizottságainak elnökeit. Azaz eddig volt biztosítva egy számvevőszéki kontroll a
legfontosabb ellenőrző testületek vezetőinek kinevezésénél, és most ez, a javaslat elfogadása
esetén, elvész, és értelemszerűen ezt követően a vagyongazdálkodásért felelős miniszter lesz
az, aki valamilyen módon, lista alapján vagy anélkül, valamilyen szakmai vagy nem szakmai
paraméterek alapján a későbbiekben a felügyelőbizottsági elnökök kinevezését egy
személyben tudja gyakorolni. Illetve elképzelhető még az is, hogy az MNV Zrt. mint testület
is gyakorolhat ilyen jogot, bár ez nem egyértelmű most a megfogalmazások alapján.
Mindenesetre az tény, hogy a Számvevőszék jelenleg meglévő, egyébként szerintem vagy
emlékeim szerint önök által is helyesnek tartott és egyetértőleg támogatott jogkörét
megszünteti. Úgy gondolom, ezzel szintén egy olyan garanciális elem kiiktatását javasolják,
amit nem lehet elfogadni, nem lehet támogatni.

Az imént rákérdeztem arra a pontra, amire képviselő úr előterjesztőként azt mondta,
hogy valószínűleg a meglévő vagyoni körre vonatkozik az adott paragrafus (7) bekezdése. Ha
igen, akkor ezt bele kellene írni. Ezt választóként akkor tudom elfogadni, ha egy módosító
javaslattal be tudjuk írni, hogy mire vonatkozik. Egyébként pedig azt gondolom, hogy
valószínűleg azt is vitatni lehetne, hogy a meglévő vagyoni kör esetében érdemes-e ezt
fenntartani. Hiszen képviselő úr a szóbeli kiegészítésében pontosan fogalmazott, hogy miután
felmerültek bizonyos aggályok a tekintetben, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a hozzá rendelt
vagyoni körből értékesíthet is, ez nem szándék, ezt a lehetőséget nem teremti meg a
törvényjavaslat. Úgy ítélem meg, hogy szövegszerűen is igenis megteremti ezt a lehetőséget.
Tehát a 11. § (1) bekezdése és más bekezdések együttesen már megteremtik ezt a lehetőséget.
Itt kifejezetten a (7) bekezdésre gondolok, ami azt mondja, hogy az (5) bekezdésben
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meghatározott társasági részesedések elidegenítése… satöbbi, erre feljogosított szervezet és
az MFB Zrt. közötti egyeztetést követően kerül sor.” Leírja a folyamatot, hogy ez hogyan
tehető meg, hogyan valósulhat meg ezen társasági körben az értékesítés. Azaz szerintem a
mostani javaslat ezt nem zárja ki. Ha az a szándékuk, amit mondott képviselő úr, akkor, azt
gondolom, egy módosító indítvánnyal korrigálni lehet. Ez most bizonyosan nem megfelelő

megfogalmazás annak a célnak az elérésére, amit szóban elmondott.
A versenyeztetés mellőzése. Nagyon szerencsétlen megközelítésnek és

megfogalmazásnak gondolom ezt a részt. Amire képviselő úr utalt, abban van egyetértés
közöttünk, de az nem állami vagyon értékesítésének az ügye. Ön miniszterként
megtapasztalta, parlamenti képviselőként is az elmúlt több mint egy évtizedben, így pontosan
tudja, magam is találkoztam ilyen helyzettel korábban, hogy például a gátépítésnél vagy más
fontos közművek építésénél, autópályáknál, akadályt jelent egy magántulajdonostól történő
megvásárlás egy földterület esetében. Ezért nem lehet megépíteni a gátat, az utat vagy a
kerékpárutat és sok minden mást. Úgy gondolom, hogy ma már a közérdekűségről szóló,
elfogadott törvény biztosítja ezt. Nevezetesen megtörténhet a közcél megvalósítása, és azután
a jogvita majd eldönti azt, hogy az illető tulajdonost milyen összegű vételár illeti meg. Ezért
erre az esetre talán ezt nem lehet alkalmazni. Úgy hiszem, most azt gondolom, hogy miután itt
értékesítésről van szó, akár az MNV-n keresztüli értékesítésről, akár az MFB-keresztüli
értékesítésről, ezt a fajta megfogalmazást nem kellene tenni a törvénybe. Ezt ki kellene venni,
hiszen ez bizonyosan, hogy mondjam, kérdőjelek fennmaradására ad okot. Most nem akarok
rosszindulatú megjegyzést tenni rá semmiképpen, mert nem gondolom, hogy bármifajta
rosszindulat vezette volna a megfogalmazókat, de a mostani megfogalmazás adhat okot
aggályokra, az teljesen bizonyosan mondom.

Amit képviselő úr másik érvként mondott, a nemzeti érdek, illetve a magyar tulajdon
védelme. Szerintem nézzük meg azt, hogy pontosan mit értünk ez alatt, és nézzük meg, ezt
hogyan lehet úgy megfogalmazni, hogy az EU-konform legyen, egyébként pedig az
egyetértésünket tartalmazza. Most úgy hiszem, hogy az állami vagyoni körből történő
értékesítésnél ilyen probléma nem merülhet fel, legalábbis én nem látok olyan helyzetet. Ha
arra gondolt képviselő úr, hogy mondjuk egy árverésen egy műkincs értékesítésre kerül, és ott
a magyar állam meg akar jelenni vevőként, erre van már eljárás. Ez ma rendezett helyzetben
megvalósítható, úgyhogy szerintem erre ebben az esetben nincs szükség. Itt sem
értékesítésről, hanem adott esetben vásárlásról van szó.

Ha megengedi, még két dologgal szeretném kiegészíteni. A Nemzeti Földalappal
kapcsolatos szál nincs elvarrva. Legalábbis ahogy ki lehet venni a most benyújtott javaslatból,
úgy tűnik, hogy ha a Földalapot kiveszi a vagyontörvény hatálya alól, akkor nagy
valószínűséggel a Földalapra vonatkozó szabályozásnak kellene érvényben lennie. A most
benyújtott javaslat alapján azonban nem látszik tisztán, hogy milyen testület és milyen módon
gyakorolja a jogokat a Földalap esetében. Itt is hangsúlyoznám azt, hogy az elmúlt időszakban
biztosított volt a Földalap ellenőrzésében az ellenzék részvétele, illetve a gazdaszervezetek
képviselőinek részvétele. Itt most úgy tűnik, mintha ezt megint elfelejtenék. Szerintem nem
helyes egy ilyen garanciális szabályt kiiktatni. Nem látom a most benyújtott javaslatból, hogy
a felsőoktatási vagyon kérdéskörét hogyan érinti majd a módosítás. Nem akarok hozzákezdeni
részletesen indokolni, csak nekem most úgy tűnik, mintha ez a kérdés nem lenne a benyújtott
javaslatban pontosan helyére téve, pontosan rendezve.

Az utolsó megjegyzésem pedig az APEH és a VPOP összevonásával kapcsolatos.
Nagyon sajátságos megfontolás. Azt tudom mondani, hogy többször több kormány is
megvizsgálta ezt a kérdéskört. Annak idején a Fidesz-kormány is, a mi kormányunk is
megvizsgálta. Csak azt szeretném mondani, hogy ha hozzányúlnak, akkor lehetőleg úgy
próbáljanak meg hozzányúlni, hogy ne rontsa menet közben az adott szervezetek működését.
Azaz ne okozzanak olyan bizonytalanságot, ami ezen két szervezet működésének
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hatékonyságát rontja. Úgy ítélem meg, hogy mindkét szervezet rendkívül sokat tudott a
hatékonyságán javítani az elmúlt években. Egy ilyenfajta átszervezés a bizonytalanság okán
még átmeneti időszakban is rendkívül sok költségvetési bevételi elmaradást eredményezhet.
Ezt nagyon veszélyes pontnak tartom éppen ezért. Most nem akarok érvelni egyik vagy másik
változat mellett sem, nem biztos, hogy itt van ennek a helye. Feltételezem, hogy lesz majd
valamiféle, a parlament elé kerülő javaslat akkor, amikor a kinevezett kormánybiztos ezt a
feladatát ellátja, és meg fog fogalmazni valamit ezzel kapcsolatban. Itt nagyon sok olyan
jogosítvány van, amivel jelenleg az adott szervezetek élnek. Probléma lenne, ha bárki úgy
érezné Magyarországon, hogy éppen az átszervezés bizonytalansága miatt ezeket az adott
szervezetek nem fogják használni. Ez komoly költségvetési bevételi elmaradást is
eredményezhet. Remélem, ezt el tudjuk kerülni.

Összességében ezek azok a pontok, amelyeket a most rendelkezésre álló idő alatt
áttekintve a törvényjavaslatot, sikerült felmérni. Mindenképpen sok ponton módosítandónak
gondolom a javaslatot. Azt szeretném kérni, hogy ha lehetőség van rá, akkor ne a leggyorsabb
menetben akarja az Országgyűlés ezt a javaslatot elfogadni. Nyilván az önök joga eldönteni,
kétharmaddal főleg, hogy ezt pontosan hogyan akarják. A vagyontörvény előkészítését sok
heti vita előzte meg, még így is volt gyorsan módosítandó pontja. Ne kerüljünk olyan
helyzetbe, hogy bizonytalanság marad a vagyongazdálkodás bármely területén egy nagyon
gyors törvényalkotás miatt. Én is csak néhány dolgot tudtam a rendelkezésre álló idő alatt
áttekinteni, és ebben én is találtam olyanokat, amelyek problémát jelenthetnek. Azt kérem,
hogy megfontoltan történjen meg ezen törvényi pontok módosítása, amelyeket itt most
érintettek. Az ország érdekében szerintem erre így lenne szükség. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, a továbbiakban van-e
valakinek észrevétele, véleménye, kíván-e hozzászólni. Tessék parancsolni!

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagy
érdeklődéssel hallgattam Veres János képviselő úr előbb elmondott, már-már expozénak
tekinthető hozzászólását. Tettem ezt már csak azért is, mert teljesen úgy hangzott az egész,
mintha legalábbis itt az elmúlt 8 évben igazából nem sok közük lett volna ahhoz, ami ebben
az országban történt. Mintha nem történt volna semmi sem, mondjuk Sukoró ügyében, amikor
éppen ő volt a pénzügyminiszter, mintha nem történt volna semmi sem állami vagyonvesztés
ügyében, amikor egy Malév-szerződést aláírtak, és most már tízmilliárd forint hullik ki
csontvázként, ami majd az államot terheli. Megmondom őszintén, számomra elég furcsa volt.
Itt van előttünk egy olyan törvényjavaslat, amely végre az állami vagyongazdálkodásban
tiszta, világos képet szeretne adni. El akarjuk kerülni mindazt, ami az elmúlt 8 évben jellemző
volt, hogy különböző háttérszerződésekkel, ahogy ön fogalmazott, nem transzparens
szerződésekkel, megoldásokkal aki valamilyen módon hozzáfért az állami vagyonhoz, az
próbált belőle magának egy szeletet kihasítani. Említettem volt itt néhány példát.

Végre van egy olyan törvényjavaslat, amelyik világos rendet akar teremteni,
átláthatóvá akarja tenni az állami vagyongazdálkodást Magyarországon. Azért lenne itt egy
kérdésem is. Vajon tudjuk ma pontosan, hogy Magyarországon mekkora az állami vagyon?
Készült az elmúlt 8 évben egy olyan állami vagyonkataszter, ami napi értéken világosan
tartalmazza mindazon vagyonelemeket, vagyontárgyakat és értéküket, amivel ma a magyar
állam rendelkezik? Tudomásom szerint nincs ilyen. Ezek után azt mondani, hogy itt az elmúlt
8 évben minden szép volt, jó volt, rendben volt, tökéletes volt a vagyongazdálkodás
területén?! Úgy gondolom, ez erős csúsztatás. Ez a törvényjavaslat pontosan azt a célt
szolgálná, hogy végre egyszer kapjunk már egy tiszta képet, végre egyszer kerüljön már
egységes kezelés alá mindaz az állami vagyon, ami van, lehessen végre számot kapni arról,
hogy mi az a vagyon, ami ma Magyarországon rendelkezésre áll. És valóban, ezt a vagyont
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úgy lehessen működtetni, hogy az az államnak hosszú távon is hasznot hozzon, és az állam
közös hasznára váljék.

Az MFB-vel kapcsolatosan megint csak egy felvetés. Önöknek különösen az első két
évben, 2002 és 2004 között vesszőparipájuk volt minden MFB-vel kapcsolatos ügy.
Emlékszünk még arra, hogy volt egy képviselőtársunk, aki ma már nincs itt, Keller Lászlónak
hívták, aki bulldog módjára próbált mindenhol fogást találni, de egyetlenegy olyan ügy sem
volt, amelyre bármely bíróság vagy ügyészség azt mondta volna, hogy törvénytelen volt.
Tehát amikor önök azt hangoztatják, hogy bármi, az MFB-hez történő vagyon-hozzárendelés
vagy az MFB mint tulajdonos által kezelt vagyon eleve valamiféle sötét ügyletet tartalmaz,
azt, úgy gondolom, már csak az elmúlt időszak tényére alapozva is vissza kell utasítanunk.
Igenis legyen egy olyan szervezet, amely valóban megpróbál úgy működtetni vagyont, hogy
az hasznosuljon is, amennyiben erre lehetőség van, de legalább ne legyen vagyonvesztés.
Tehát ez a törvényjavaslat végre egységes képet próbál teremteni az ország
vagyongazdálkodásáról, végre lehetőséget ad arra, hogy ne eldugott tisztségekbe,
háttérintézményekbe, minisztériumokhoz rendelve legyenek úgymond elfekvőben állami
vagyontárgyak, amelyekkel aztán bárki az elmúlt időszakban megpróbált megtenni. Legyen
egy tiszta, világos, átlátható kép. Úgyhogy nagy tisztelettel arra kérem önöket, hogy
támogassák csak ezt a törvényjavaslatot, hadd kapjunk végre, a parlament és az ország is,
világos képet arról, hogy mi az, ami ma még egyáltalán megvan vagyonként. Köszönöm
szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rozgonyi Ernő képviselő úr.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köztudott az, hogy a britek gyarmatügyi minisztériuma
akkor érte el a legnagyobb létszámot, amikor már nem volt gyarmata. Most körülbelül
ugyanúgy nézünk ki, hogy azt hisszük, hogy szabályozunk valamit, most az állami
vagyongazdálkodást, de elfelejtjük azt, hogy elmúlt 20-22 év, és gyakorlatilag amivel ma mint
állami vagyonnal, bár én jobban szeretem azt a kifejezést, hogy nemzeti vagyon, gazdálkodni
lehetne, az annyira összezsugorodott, hogy tulajdonképpen nem is lenne szabad tárgyalni
arról, hogy további értékesítésre valamilyen módon sor kerülhessen. Ez az egyik problémám.

A másik problémám az, hogy 65 éve próbálom meg nyomon követni, hogy mi is
történik ebben az országban. Első lépésben azt mondja mindenki, hogy centralizáljunk,
elvtársak. Ha ez nem jött be, akkor decentralizáljunk, elvtársak. Azután, ha az sem jött be,
akkor megint centralizáljunk, de most másképpen. És ez a folyamat így ment az elmúlt 20-22
évben is. Önmagában az, hogy ez most hány szervezethez tartozik, melyik miniszter
felelőssége, az égadta világon semmit nem fog megoldani. Ezek formai kérdések. Itt a
tartalom lett volna és lenne ma is a lényeg. Azt hiszem, borzasztóan kínos azt végignézni és
végighallgatni, hogy itt 20 vagy 22 év alatt kilopták ennek a nemzetnek az összes létező

vagyonát. Fogalmunk sincs róla, hogy mit, mennyit, mennyiért, és hová lett az a pénz, meg
kinek lett ebből haszna. Most a maradékon, az utolsó kis maradékért próbálunk itt valami
nagyszabású szabályozást végigvinni. Ez legalábbis számomra furcsa.

Valamivel azonban itt vitába szeretnék szállni Veres János kollégámmal, aki azt
mondta, arra hivatkozott, hogy eddig versenyszerű volt a privatizáció, illetőleg az állami
vagyon eladása. Kérem szépen, ezen majdnem felnyerítettem a nevetéstől, hiszen azt hiszem,
mindenki tudja, aki ezzel a témával valaha is foglalkozott, hogy ez egyenesen nevetséges.
Persze, látszatdolgok mindig vannak, látszatpályázatok is mindig voltak a világon. De
mondok egy ragyogó példát. A magyar növényolajiparra pályázatot írtak ki, beérkeztek a
pályázatok, meg is volt a nyertes. És a végén mi történt? Az kapta meg, aki nem is pályázott.
Akkor erre mit lehet mondani? És ez így folyt, így zajlott kisebb-nagyobb zökkenőkkel,
kisebb-nagyobb álcákkal körülvéve. Gyakorlatilag így nézett ki a versenyeztetés. Vagy úgy
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nézett ki, hogy eleve kinéztek maguknak valamilyen iparágat, termelő céget. De miután csak
külföldi bank volt, amelyik hitelt tudott volna nyújtani a normális működéshez, nem jutott
hitelhez. No de miért nem jutott hitelhez? Miért nem adott a külföldi bank hitelt? Mert már
rég megvolt, hogy ki az, aki ezt meg fogja venni. És el volt intézve, még pályáztatni sem
kellett. Kérem szépen, itt azért óriási vitában vagyunk, mert én azt a pályáztatási rendszert,
ami az elmúlt 20 évben működött, sőt, ami a spontán privatizáció során működött, semmiféle
versenynek nem tekintem, legfeljebb a zsákmányszerzés versenyének. Erről ennyit.

A következő probléma az, hogy hol van a magyar vagyonkataszter. Miről beszélünk
egyáltalán? Huszonkét éve eltűnik a nemzeti vagyon zöme, és fogalmunk sincs róla, hogy mi
tűnt el. Soha Magyarországon nem volt egyértelmű, világos vagyonkataszter. Ez elképesztő

dolog. És ma sincs. Állítom, hogy ma sincs. Ez egy hihetetlen dolog, és ha ezt az ember
végiggondolja, akkor magyarázatot talál arra, hogy mi is történt az elmúlt 22 év alatt, hogyan
is lopták ki a szemünket. (Közbeszólásra.) Ne tessék hörögni, mert szó szerint így van,
kilopták a szemünket. Nem az enyémet. Az ország népének vagyonát lopták el. Persze, nem
vitás, volt, aki ezzel nagyon jól járt, hiszen született néhány milliárdosunk, ez kétségtelen.

A másik ilyen probléma az MFB-vel kapcsolatos. Itt két gondom van. Az egyik az,
hogy a kormány szakosított hitelintézetként kezeli… Kérem szépen, nem értem az egészet.
Egyrészt nem értem, hogy az EU-nak mi köze ahhoz, hogy van-e magyar bankrendszer vagy
nincs. Most a legkomolyabban mondom. Tudniillik ez egy alapkérdés. Tessék tudomásul
venni, hogy nem rendelkezünk a saját pénzünk fölött sem, ha nincs magyar állami kétszintű

bankrendszer. Ezt világosan látni kell. Aki ezt nem látja, az vak. Ameddig itt a forint a
fizetőeszköz, kérem szépen, addig teljesen felesleges beszélni arról, hogy az EU mit enged
vagy mit nem enged. Semmi köze hozzá, hogy én a saját pénzemmel hogyan gazdálkodom. A
mutatóimat számon kérheti, ha akarja, hiszen tag vagyok, és előírt mutatószámok vannak, de
egyébként nem szólhat bele, hogy én a pénzt min keresztül és hogyan hozom forgalomba.

Másrészt ide van írva, hogy az MFB felmentését mi minden indokolja. Ebben az van,
hogy nem vagy csak kismértékben versenyez más hitelintézetekkel. Ez a tragédia, kérem
szépen. Ezért nem jut a magyar vállalkozó hitelhez, ezért, még ha lenne egy állami akarat, ami
segíteni szeretne a magyar gazdaság fejlesztésén, az sem hajtható végre. Igenis versenyezni
fog azokkal a hitelintézetekkel, amelyek ennek az országnak a tönkretételében
oroszlánszerepet vállaltak. Nem értem itt a szemérmet, és nem értem azt, hogy egyáltalán
miért erről az egyről beszélnek mint valami csodáról. Már réges-régen meg kellett volna
oldani azt, hogy legyen egy állami vidékfejlesztési bank és egy vidéki biztosító. Ezt nagyon
jól tudjuk, most is észre fogjuk venni az árvíz kapcsán vagy egyéb kapcsolatokban. Ezek
abszurd dolgok, kérem szépen, hogy könyörögnünk kell azért, hogy a saját pénzünket a saját
bankrendszerünkön keresztül hozzuk forgalomba, és ne idegen bankokon keresztül. Az y.
idegen bank leteszi a kihelyezett hitelösszeg 5 százalékát a Nemzeti Banknál, ezért a Nemzeti
Bank még kamatot is fizet, elképesztő. És ez a pénz nyugodtan kimehet, és utána
megkérdezzük a Nemzeti Banktól, hogy miért nem tudja az inflációt megállítani. Ezek
hihetetlen dolgok, kérem szépen. Átengedjük a pénzkibocsátást a világon mindenkinek, csak
mi nem tesszük. Ugyanakkor mit csinál a Magyar Nemzeti Bank? Siránkozik, hogy
Magyarországon nincs pénz, és a csillagos egekben tartja 20 éve az alapkamatot. És ez azért
van, mert nincs olyan saját kétszintű bankrendszerünk, amelyen keresztül a pénzkibocsátás
ellenőrizhető lenne. Egész egyszerűen nem értem, hogy az MFB-vel kapcsolatban miért kell
itt ekkora cirkuszt rendezni.

Van még egy-két felvetésem. A kataszter meglétét, amiről említettem, hogy nincs, el
kéne rendelni. Ugyanis az iratoknak valahol meg kellene lenni. Ha nincsenek iratok, akkor
garantáltan valami óriási disznóság van mögötte. Az iratoknak meg kell lenniük, és igenis el
kellene rendelnie a magyar kormánynak azt, hogy visszamenőlegesen tessék a magyar
nemzeti vagyonkatasztert felállítani. Egyébként azt kell mondanom, hogy éppen amiatt, amit
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elmondtam, teljesen közömbös, hogy ez a jogszabály megjelenik-e vagy nem. Nem azt tartom
a legfőbb vitának, a legfontosabb problémának, hogy most egy kézben van valami vagy
három-négy kézben, ebben a kézben vagy abban a kézben. Ez önmagában nem fog megoldani
semmit. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hadd tegyek egy megjegyzést. Egy kicsit talán
túlfeszítettük azt a keretet, ami az ülésünk tárgya. Hiszen arról kell ajánlást
megfogalmaznunk, hogy alkalmasnak tartjuk-e ezt a törvényjavaslatot az általános vitára
avagy sem.

Hargitai János képviselő úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azt javaslom,
hogy a tárgyról próbáljunk beszélni, mert a magyar kétszintű bankrendszer minden gondját is
idehozhatjuk, csak ez nem témája ennek a szabályozásnak. Az MFB kapcsán pedig azt kell
mondanom, hogy az Európai Közösség, az Európai Unió joga egy területen biztos, hogy érinti
az MFB-t, amikor a versenyjog alapvető górcsövén keresztül nézi egy ilyen bank
tevékenységét. Tehát azzal nem tudjuk elintézni, hogy az Európai Uniónak ehhez az
égvilágon semmi köze. Más kérdés a bankrendszer és a monetáris rendszer.

A tárgyra visszatérve azt gondolom, azt a megközelítést nyugodtan alkalmazhatjuk, ha
figyelembe vesszük, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodás alapvetően a kormány
kötelezettsége az alkotmányjog szellemében, akkor a kormány megválaszthatja azt az
intézményrendszert, amin keresztül ő ezzel a vagyonnal gazdálkodni akar. Ez a törvény
alapvetően ezt célozza. Ahogy senki nem vitatja, hogy a mindenkori kormánytöbbségnek joga
van megválasztani a minisztériumi struktúrát, most tárgyaljuk ezeket a törvényjavaslatokat, az
sem lehet vitatott, hogy ha a kormánynak van vagyongazdálkodási kötelezettsége, és ezt
teljesíteni akarja, akkor az ehhez szükséges intézményrendszert kialakítsa. Ez az alapvető

állításom. Az már vita tárgya lehet, hogy a tegnap alkalmazott megoldás, amit a szocialista
kormány használt, hatékony és jól működő vagyongazdálkodási rendszer volt-e, és ez az
elmozdulás, amit mi teszünk, magában hordozza-e a felelősebb gazdálkodás lehetőségét. Ezt
célozza meg ez a törvényjavaslat. Még a címében is ott van, felelősen kívánunk gazdálkodni a
maradék vagyonnal, mert Rozgonyi képviselő úrnak igaza van, egy töredékvagyonnal, ami a
rendszerváltás után még itt maradt, és amivel az állam ma még rendelkezik.

Azt gondolom, arról sem érdemes vitázni, ha elismerjük a kormány felelősségét, ha
egy intézményrendszer kialakítása az ő dolga, hogy átláthatóbb vagy kevésbé átlátható a
rendszer. Ha tegnapi átlátható volt, akkor mi, országgyűlési képviselők a legnagyobb vagyont
érintő botrányokról nem a sajtón keresztül tájékozódtunk volna, hanem a rendszer termelte
volna ki számunkra ezeket az anomáliákat. Márpedig a sajtó hozott minket általában
helyzetbe akkor, amikor Veres képviselő úr szerint egy transzparens, átlátható rendszert
működtettek. Az sem vigasztal engem, hogy teszem azt, az MNV esetében ellenzéki
frakcióknak is lehettek ott emberei. Mert ha így is volt, a rendszer valami miatt nem volt
hatékony. Az MNV tudott úgy működni, hogy az ellenzéki frakciók által odaküldött emberek
elől eldugva történt az érdemi működés. Tehát attól, hogy holnap a miniszter nevez ki a
bizottságba öt főt, azt nem tekintem visszalépésnek. Az egész kérdés azon dől el, hogy
hatékonyabb és eredményesebb lesz-e a működés, mint amilyen tegnap volt. Márpedig a
tegnapi működést meghaladni nem lesz művészet, azt gondolom.

Visszatérhetünk arra a kérdésre, amit Veres János szintén szóba hozott, micsoda
nagyszerű eredmény, hogy állami cégek felügyelőbizottságába eddig az ÁSZ jelölte az
elnököt. Emlékszem arra a költségvetési bizottsági ülésre, amikor ezzel szembesült Kovács
Árpád, az ÁSZ elnöke. Akkor az első pillanatban köpni-nyelni nem tudott, mert nagyon jól
tudta, hogy az a feladat, amit az ÁSZ-ra testálunk, a számvevők számára testidegen feladat.
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Persze, ha az Országgyűlés törvényben előírja neki, akkor felállnak emberek, és azt mondják,
hogy na, x. y-t ültessék felügyelőbizottsági tagként erre és erre a posztra. De meggyőződésem,
hogy a Számvevőszéknek nem ez a feladata. Mert ezzel már egy kicsit a gazdálkodás
felelősségét is átveszi. Az a tulajdonos, tehát a kormány feladata, hogy megfelelő embereken
keresztül ellenőrizze az állami vagyonműködését, az ÁSZ pedig a törvények adta keretek
között kritikát gyakorol a kormány tevékenységéről, és az Országgyűlést tájékoztatja arról,
hogy mi folyik a vagyongazdálkodás körében. Azt gondolom, ez a jó megközelítés, hogy
felhagyunk a tegnapi rossz gyakorlattal, ezt ilyen szempontból nem tekintem gondnak.

Az APEH és VPOP esetleges összevonása itt szóba került. Ez megint abba a körbe
tartozik, amit említettem. A kormánynak joga van a saját intézményi rendszerét felső és
középszinten is úgy alakítani, ahogy azt éppen teszi. Ez az alkotmányból következik, sőt, az
alkotmányt és bizonyos jogszabályokat úgy fogunk módosítani, hogy ahol erről vita volt, ezt
egyértelműen megtehesse. Mi átlátható viszonyokat kívánunk és még inkább megfogható
felelősségi szabályokat. Holnaptól kezdve egyértelműen látni lehet, hogy itt, a parlamentben
ki az az úr, akit meg kell szólítani akkor, amikor egy ellenzéki képviselő azt gondolja, hogy
trehány módon gazdálkodnak az állami vagyonnal vagy visszásságokat látnak. Meglesz a
címzettje, az a miniszter, aki ennek a minisztériumnak az élére kerül. Világossá tettük, hogy
nem akarjuk a maradék állami vagyont értékesíteni. Most a vitának arra a pontjára utalok,
amire Fónagy képviselő úr azt mondta, hogy talán szabályozási pontosítást kíván.
Ugyanakkor nem értenék egyet egy olyan szabályozással, ami ab ovo bármifajta értékesítést
kizár. Sosem képviselném képviselőként azt, hogy adjuk e a maradék állami vagyont, sőt,
inkább azon gondolkodnék, hogy hogyan tudunk visszaszerezni valamit, ami tegnap volt az
államé, és fontos vagyonelemek tekintetében hogyan lehetne gazdagítani az állami vagyont,
de azt nem zárnám ki, hogy értékesíteni is lehessen. Azt igenis el tudom képzelni, hogy
lehetnek olyan vagyontárgyak, és nem is a vagyontárgy a lényeg, lehet olyan
társadalompolitikai nemzeti cél, ami a versenyeztetést egy értékesítésnél teljesen fölöslegessé
és bürokratikussá tenné. Nem akarok most itt a kárpótlásra visszatérni mint egyfajta állami
vagyon valamiféle értékesítésére, de nyilvánvalóan ott sem a klasszikus értékesítési szabályok
működtek szinte egy évtizeden keresztül, amikor ez a folyamat zajlott.

Mindig keressük azokat a szabályozási lehetőséget, hogy ha nemzetpolitikai, nagy
társadalmi célok érdekében valamilyen feladat mellé, egy ügy mellé állami vagyont lehet
rendelni, akkor bürokratikus, ostoba akadályokkal ne kössük meg a saját kezünket, amikor a
napnál világosabb, hogy annak a vagyonnak éppen hová kellene kerülnie. És ezt nem azért
tesszük, hogy az általános szabályok alól mindenáron kivételeket keressünk. Fónagy
képviselő úr azt is elmondta, és fontos itt rögzíteni, hogy amit most idehoztak kormányzati
apparátus hiányában, egy átmeneti szabályrendszer. Ez megteremti a feltételeit annak, hogy a
hivatalba lépő kormány azonnal rálásson erre a területre, és előkészítse az állami
vagyontörvénynek azt az átfogó módosítását, ami valamikor a ciklus közepén idekerül elénk.
Most átmenetileg erre voltunk képesek azok miatt a célok miatt, amelyeket képviselő úr
megfogalmazott itt. Azt gondolom, hogy ez az előterjesztés általános vitára alkalmas és
támogatható.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Arnóth Sándor úr meggondolta magát. (Arnóth Sándor:
Elmondta a János.) Világos. Mielőtt megadnám a szót Veres Jánosnak, van-e még, aki eddig
nem szólt, és akar. (Nincs jelentkező.) Nem akar. akkor újra megadom a szót Veres János
úrnak.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Sajnálom, hogy Márton Attila képviselő úr már nincs itt (Balla György: Vagyunk elegen,
János.), miután olyan dolgokat érintett, amelyekre konkrét válasz telhet tőlem, ezért szerettem
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volna úgy megfogalmazni ezeket, hogy ő is itt van a teremben. Ha megengedik, három dolgot
mondanék konkrétan. Senki nem vitatja azt, hogy ez egy jó szándék, amely világos rendet
akar tenni valahol.

A probléma az, amiért szót kértem, hogy volt olyan tapasztalatunk ’98 és 2002 között,
amikor a Magyar Fejlesztési Bankhoz rendelt vagyon esetében a parlament nem tudta
gyakorolni sem a rálátási, sem az információhoz jutási, sem az ellenőrzési jogkörét. Akik
ennek a bizottságnak tagjai voltak ’98 és 2002 között, azok pontosan emlékeznek arra, és
vannak legalább hárman ebben a teremben jelen pillanatban is olyan bizottsági tagok, akik
akkor kormánypárti képviselők voltak, hogy nem kaptunk választ azokra a kérdésekre, amely
a Fejlesztési Bankhoz tartozó cégkörben történő ügyletekre vonatkoztak. Ezt nem tudják
cáfolni, hiszen jegyzőkönyv rögzíti ezt, ha visszaemlékeznek rá. Ezért mondtam azt, hogy
szerintem ugyanennek a gyakorlatnak a mostani törvényben megjelenik a csírája, ha szabad
így fogalmazni, hiszen nem tudjuk pontosan, mi lesz a gyakorlat. A csíra itt van, hiszen egy
nagyon jelentős állami vagyonrészt a Magyar Fejlesztési Bankhoz rendel. Ugyan nem látszik
a törvényjavaslatból az, hogy miért éppen ezek a társaságok kerülnek a Fejlesztési Bankhoz,
miért az erdőgazdaságok, miért az a néhány nem erdőgazdasági társaság. Most nem akarok
ötleteket adni, hogy miért nem mások, vagy mások miért nem kerülnek oda. Ezért azt
gondolom, hogy erre nekünk, parlamenti képviselőknek egyrészt jogunk, másrészt
kötelességünk felhívni a figyelmet.

Ha Márton Attila itt konkrét ügyeket hozott szóba, akkor konkrét ügyekről is essen
szó. Ha a Malév ügyét szóba hozza, akkor miről beszélünk? Ameddig a Malév állami
tulajdonban volt, addig olyan kötelezettségvállalásra nem került sor, amelyből bármilyen
utólagos fizetési kötelezettség keletkezett volna. A Malév értékesítése versenyben történt, a
versenyt a legjobb ajánlatot tevő cég nyerte meg annak idején. Azt követően hogy egy
magáncégnél mi történt és milyen döntést hoztak, azzal lehet foglalkozni utólag, csak egyrészt
nem a kormány felelősségi körébe tartozó kérdésről van szó, és őszintén szólva egészen meg
vagyok azon lepődve, hogy itt valaki meglehetős tájékozatlansággal ezt a kérdéskört úgy
interpretálja, ahogy az elmúlt napokban interpretálták. Az a helyzet, hogy február
valahányadikán, már nem emlékszem, mikor, hiszen nem vettem részt a tárgyalásokon,
ismertté vált egy, a magáncég által vállalt viszontgarancia, és ennek figyelembevételével
történt a Malév ismételt állami tulajdonszerzése. Nyilván ez a szerződés transzparensen kint
van a Pénzügyminisztérium honlapján mind a mai napig. Ez megismerhető mindenki számára,
ellenzéki és kormánypárti képviselők számára is pontosan megismerhető, hogy milyen
feltételekkel történt.

Csak azért mondom ezt, mert Márton képviselő úr ezt úgy vetette fel, mintha nekem
mint akkori pénzügyminiszternek egy nem állami tulajdonban lévő cégnél hozott döntésről
bármilyen módon tudnom kellett volna vagy lehetőségem lett volna tudni. Ez nem így van.
Hiszen nem tudunk sok ezer olyan cégnél hozott döntésről, amely magántulajdonban van.
Még egy dolgot érdemes persze vizsgálni ebben az esetben, hogy Magyarországnak vajon
volt-e lehetősége az európai uniós tagságot követően a nemzeti légitársaságot úgy fenntartani,
hogy nem volt jogi lehetősége arra, hogy az évente felmerülő veszteségeket tőkeinjekcióval
kiegészítve kisegítse a céget, hiszen ez tiltott állami támogatásnak minősül.

A másik kérdésre, amit szóba hozott, azt tudom válaszolni, hogy Sukoró ügyében
semmilyen jellegű döntést nem hoztam. Ezt már korábban is elmondtam, most is elmondom.
Ha valaki ezzel ellentétes információval rendelkezik, akkor majd beszéljünk róla.
(Közbeszólásra.) Miután Márton képviselő úr a kérdést úgy tette az asztalra, ahogy tette, azt
gondolom, érdemes erről beszélni. Már csak azért is, mert van egy normális emberi viszony a
képviselők között, erről úgy illik és úgy érdemes beszélni egymás között, hogy lehetőleg
tartsuk meg ezt a viszonyt, és ne vádaskodjunk egymással szemben. Nagyon vigyáztam arra,
hogy felszólalásom minden szavában kerüljem a vádaskodást. Ezt azért mondom, mert mind
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Hargitai képviselő úr, mind pedig Márton képviselő úr úgy beszéltek, hogy ha az ember szól
egy ilyen kérdésről, akkor egyben mintha kvázi vádat is emelne. Senki nem vitatja azt el,
hogy a kormánynak jogában áll, a parlamenti többségnek még inkább jogában meghatározni
azokat a kereteket, amelyek között az állam adott tevékenységét folytatni kívánja. De az
engedtessen meg minden képviselőnek, hogy ha ezzel kapcsolatban már van bizonyos
tapasztalata, akkor elmondja ezeknek azt a részét is, ami adott esetben veszélyt jelezhet, vagy
a múltbéli rossz tapasztalatot jelenti. Örülök annak, hogy egyelőre senki nem cáfolta a
kormánypárti képviselők közül azt, hogy volt negatív tapasztalata éppen a költségvetési
bizottságnak a ’98-2002 közötti MFB-s vagyonkezelési gyakorlathoz történő információ-
hozzáférésben. És akkor még nem beszélek arról, hogy nem volt annak idején ez a fajta
törvénykezési gyakorlat, mert az egy külön kérdés.

Tisztelt Képviselő Urak! A jelenlegi vagyontörvény biztosítja az egységes
vagyongazdálkodást Magyarországon. A jelenlegi vagyontörvény szerint van egységes
gazdálkodás. Ezért mindaz a megjegyzés Hargitai képviselő úrtól, mind pedig Márton
képviselő úrtól, ami arra vonatkozik, hogy ez lesz majd az egységes és felelős
vagyongazdálkodás, azt gondolom, egy picit félrecsúszott megjegyzés. Annak is örülök, hogy
egyikőjük sem próbálta ezt a két pontot védeni. Vagyis Hargitai úr megpróbálta védeni, de
már megbocsásson, az egy gyenge érv, hogy annak idején az Állami Számvevőszék elnöke az
új feladattal szembesülve nehézséget látott benne. (Dr. Hargitai János: Ez így volt.) Azóta
eltelt több mint 8 év, amióta az Állami Számvevőszéknek ez a jogköre megvan. Az Állami
Számvevőszék felkészült ezen jogkör gyakorlására, és ha önök az elmúlt években garanciát
láttak abban, hogy nem a mindenkori kormány a saját listáiról, saját ismerősei köréből nevezi
ki az állami tulajdonú társaságok felügyelőbizottsági elnökeit, hanem egy olyan listáról,
amelyre jelentkezni lehet, amelynek képzettségi előzménye van, amelyet az Állami
Számvevőszék minősít, és azután javaslatot tesz arra nézve, hogy kik is kerüljenek ilyen
pozícióba.

Utoljára még két megjegyzésem van. Hargitai megjegyzésével semmiképpen nem
tudok egyetérteni. Ő azt mondja, hogy ha egységes a vagyongazdálkodás, akkor a kormány
feladata kijelölni az ellenőrző testület vezetőjét, és ezzel valósul meg. (Dr. Hargitai János: Én
nem ezt mondtam.) Igen, de úgy fogalmazott, hogy testidegen volt a másik feladat, ezért a
kormány saját tevékenységének ellenőrzésére kijelöli a felügyelőbizottságok vezetőit. Azt
gondolom, ez nem teljesen a transzparenciát szolgáló megoldás semmiképpen. Miután abban
közöttünk érdemi vita nincs, hogy a felelős és hatékony gazdálkodás lenne az igazi cél, amit
el kellene érni akár ilyen, akár olyan formában, ha ennek a jó megoldásait tartalmazza a
javaslat, mint ahogy számos pontban tartalmaz jó megoldást, akkor azzal egyet lehet érteni.
Azok a pontok, amelyeket itt szóba hoztam meglátásom szerint nem a legjobb megoldásokat
tartalmazzák.

Az utolsó megjegyzésem pedig, ugyan Rozgonyi képviselő úr nem mondta, de a
növényolajipar privatizációja 1994 előtti eljárás volt. Azért akartam ezt elmondani, mert
adódhat félreértés ebből. Én ’94 óta vagyok képviselő, azóta a parlamentben mindig
egyetértettünk abban, hogy versenyben történjen a privatizáció, az értékesítés. Éppen ezért
azzal a ponttal, hogy a verseny elhagyható ilyen vagy olyan feltétellel, továbbra sem tudok
egyetérteni. Hiszen mindazok az érvek, amelyek itt elhangzottak, olyan érvek, amelyek adott
esetben méltányolhatók, adott esetben meghozható döntést jelentenek, és nem biztos, hogy
vita lenne ebben. Csak szerintem nem ilyen törvényi paragrafust kell alkotni, ha ilyen elveket
akar valaki alkalmazni, ilyen elvek alapján szeretne ingyenes vagyoni juttatást biztosítani,
hiszen jelen pillanatban is van a törvényben olyan pont, amely ugyan korlátozott körben, jól
körülhatárolt feltételek mellett biztosítja ezt a lehetőséget. Ez a pont, amit most önök be
akarnak emelni a törvényben, korlátlan lehetőséget biztosít, hiszen egyéb cél jelenik meg
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benne. Meggyőződésem szerint meg kell nevezni a célt a törvényben, akkor jár el felelősen a
törvényalkotó is, a törvény alkalmazója is. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Arnóth Sándor képviselő úr következik. Őt
követi Balla képviselő úr, azután Dancsó képviselő úr. Parancsoljon!

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem vettük
figyelembe alelnök úr óvó szavait, mert gyakorlatilag vaskosan eltértünk a tárgytól, egészen
másról beszélünk, mint amiért idejöttünk. Ezért szeretném megerősíteni azokat a
gondolatokat, amelyeket hallottunk, hiszen a felelős gazdálkodásról szóló törvény
módosításáról kellene itt vitáznunk. Itt azonnal megerősíteném azt a megállapítást, hogy a
felelős gazdálkodás nem privatizációt jelent. A felelős gazdálkodás, és itt bármelyik
önkormányzatot említhetném, akármilyen színű és halmazállapotú önkormányzatról van szó,
legyen ilyen módon a kormányzat is önkormányzat, egészen másról szól. A mi esetünkben,
önkormányzati emberek esetében arról szól, hogyan lehet egyből kettőt vagy hármat csinálni,
vagy hogyan lehet szaporítani a vagyont, nem pedig hogyan lehet tőle megszabadulni. Ez
minőségi különbséget jelent ebben a teremben is.

Nézzük meg, hogy mikor gyorsultak föl ezek a bizonyos „hazavivő” privatizációs
folyamatok. Mindig akkor, amikor a balliberális koalíció volt hatalmon. Akkor megtáltosodott
mindenki, és hirtelen, transzparens módon mindenki elkezdte hazafelé hordani az állami
vagyont. És itt van egyébként Ernő bátyámnak igaza. Transzparens módon versenyeztek, és
bravúrosan. Én egyike vagyok azoknak, akik 1998-ban is itt ültek ebben a teremben, illetve
akkor még a Ház másik végén voltak ezek az ülések. És emlékszem azokra a kérdésekre, bár
erre nem készültem fel, hogy megnézzem azokat a bizonyos jegyzőkönyveket, hogy vajon
kapott-e mindenki mindenre választ. Elképzelhető, hogy a bankkal kapcsolatos kérdések
egynémelyikére nem kapott megnyugtató választ. De majd utána nézek, és ezt majd egymás
szemére vetjük a következő néhány évben. Azt viszont tudom, hogy amikor utána itt, már
ebben a teremben voltak kérdések, akkor arra mindig vigyáztak a szocialisták, hogy ne
kapjunk őszinte válaszokat. Mint ahogy átejtették az EU-t egy darabig, átejtették a
közvéleményt, átejtettek mindenkit, aki transzparens módon valamilyen információt akart
kapni. Ez nem jó pálya, ne erőltessük ezt, mert az összehasonlítás nem ad megnyugtató
választ.

Itt arról szól a történet, hogy felelős gazdálkodás kialakulhat-e, lesz-e személyi
felelőse ennek. Arról szól, hogy valóban nemzeti ügynek tekintjük. Ha nem ez lenne, akkor
hadd kérdezzem meg, hogy vajon miért nincs a transzparencia, a versenyeztetés mellett miért
kényszerült arra Oszkó Péter úr, hogy bizonyos gazdasági folyamatok miatt feljelentést
tegyen, mégpedig a hűtlen kezeléssel kapcsolatos jogi tényállás miatt? Tehát valami nagyon-
nagyon hibádzik. Az a helyzet, hogy a történelem makacs dolog, de visszajönnek ezek a
dolgok, akár emlékezetben, akár leírva. Azt mondom, hogy inkább térjünk vissza abba az
irányba, amit leendő államtitkár úr majd képviselni fog. Nyilvánvalóan ennek a szövegnek
megvannak a maga gondjai, azokat majd korrigálják, de most arról szól a dolog, hogy hogyan
alakulhat ki felelős gazdálkodás ebben a kis hazában. És ez a felelős gazdálkodás nem
statikus, a felelős gazdálkodás mindig egy folyamatot jelent. Ha elfogadjuk, hogy egyből
mindig kettőt és hármat akarunk csinálni, akkor az jelentheti azt, hogy bizonyos
vagyontárgyakat ki kell cserélni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Balla képviselő úr következik.

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Veres Képviselő Úr! Tanulni sosem szégyen. De az mégis csak meglepő,
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hogy ugyanabban a hozzászólásában, rövid leszek, beszél arról, hogy milyen nagyszerű és
fontos dolog a verseny, mint az egyetlen üdvözítő módszer bármiféle vagyongazdálkodás
vagy privatizáció kapcsán, miközben előtte 5 perccel azt mondta, hogy a nagyszerű Malév-
privatizáció versenyben történt. Milyen remekül sikerült! Éppen csak büntetőügy van belőle,
és az állam nem győzi kifizetni. Tudom, mi az ön álláspontja. Legyen minden transzparens az
ön számárak, látsszon minden nagyon jónak, talicskával lehet kihordani a pénzt, és mindezt
úgy, hogy versenyeztették. De legalább tanuljon belőle, hogy mi folyt az önök kormányzása
alatt. Csak nézze meg a Malév privatizációját, és utána mondja azt, hogy csak és kizárólag a
verseny lehet mindig és minden körülmények között üdvözítő. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Egy-két pontosítást szeretnék tenni az elhangzottakhoz. Az hangzott el
Veres képviselő úr szájából, hogy több mint 8 éve szembesült az ÁSZ elnöke azzal, hogy
felügyelőbizottsági elnököket kell véleményeznie és kinevezésükre javaslatot tenni. Több
mint 8 éve nem történhetett meg ez, képviselő úr, hiszen ez az önök idejében hozott szabály
volt. Emlékezetem szerint 3-4 év, amióta az ÁSZ elnöke ezzel a feladattal foglalkozik. Az
önök idejében született ez a jogszabály, nem ’98 és 2002 között.

Említette azt, hogy önt akadályozták az információszerzésben ’98 és 2002 között. Mi
együtt ültünk, nem a költségvetési bizottságban, hanem a számvevőszéki bizottságban, hiszen
akkor olyan is volt. Én nem emlékszem egyetlenegy olyan esetre sem, hogy amikor feltett
kérdést akár az ÁSZ elnökének, akár kormányzati szereplőnek, ne kapott volna kielégítő
választ. A költségvetési bizottságról nem tudok nyilatkozni, arra nem emlékszem, hogy tagja
volt-e vagy sem, a számvevőszéki bizottságnak biztosan. És nem emlékszem arra, hogy ott
nyitva maradt volna bármilyen kérdés képviselők előtt.

Ha már pontosításokról van szó, Rozgonyi képviselő úr, bízom benne, hogy csak
nyelvbotlás volt a kereskedelmi bankok pénzteremtést nem ellenőrizhetnek. Ez közgazdasági
elméletileg is kizárt. Feltételezem, hogy ez csak nyelvbotlás volt képviselő úr részéről.
Többen felvetették azt, hogy az állami vagyon miért nem értékelik, illetve miért nincs állami
vagyonkataszter. Hargitai képviselő úr utalt is a mondataiban arra, hogy egyfajta kezdet a
mostani törvényjavaslat, és nyilván tovább kell pontosítani, és tovább kell vinni. Mindenki
előtt ismert kell legyen, hogy amíg nincs állami számvitel, addig bármilyen állami vagyont
elég nehéz értékelni. Feltételezem, azért nem fogott neki senki az állami vagyonértékelésnek,
mert nincs állami számvitelről szóló törvény. ’45 előtt volt ilyen törvény, most nincs ilyen
törvény. Amikor majd az állami vagyont számba kell venni, akkor, majdnem biztos vagyok
abban, hogy egy állami számvitelről szóló törvényt kell alkotni annak érdekében, hogy
pontosan, hitelesen meg lehessen alkotni az állami vagyon kataszteréről szóló törvényt.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Én is köszönöm. Első körös hozzászóló van-e még? (Nincs jelentkező.)
Rozgonyi úr, parancsolj!

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Mi összekevertünk valamit. Én a Magyar Nemzeti Bank
ellenőrző szerepéről beszéltem, a magyar állami kétszintű bankrendszer keretében pedig arról,
hogy nem mindegy, ki bocsátja forgalomba a pénzt, egy magyar állami bank vagy pedig a
külföldi bankok. Ezt próbáltam elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most újra a kormánypárt következik.
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, nekem lenne egy ügyrendi javaslatom. Úgy érzem,
hogy a későbbiek folyamán lesz még lehetősége a bizottságnak az elmúlt időszak
privatizációs tevékenységét kivizsgálni vagy egy bizottságot létrehozni. Javaslom, hogy
próbáljuk meg lezárni a vitát, mert újra ismételjük egymást, aminek nincs értelme. Szeretném,
ha szavaztatnánk erről az ügyrendi javaslatról.

ELNÖK: Köszönöm a javaslatot. Mielőtt szavazásra felteszem a kérdést, engedjék
meg nekem, hogy egy rövid hozzászólást én is tegyek. Addig megkérem Hargitai képviselő
urat, hogy vegye át az elnöki tisztet.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Ezt boldogan megtenném, elnök úr, de ha a
képviselő úr nem vonja vissza a javaslatát, akkor az ügyrendi javaslatról kell döntenünk a
Házszabály szerint. Akkor frakciónként egy-egy képviselőnek meg kell adnom a szót.

ELNÖK: Akkor elállok. Vagy szabad olyat kérni, hogy egy rövid észrevételt tegyek,
és azt követően szavazunk?

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Nem.

ELNÖK: Akkor az ügyrendről szavazunk. A javaslathoz frakciónként egy-egy ember
hozzászólhat két percben. Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Szerencsétlennek tartom egy ilyen javaslat felvetését. Csak azért kértem szót, mert megint
elhangzottak olyan állítások, amelyekre, ha már itt vagyunk együtt, lehet reagálni. Ha ezt nem
hajlandó meghallgatni a kétharmados többség, akkor persze az ember ezt tudomásul veszi,
csak nem tartom szerencsésnek. Azt tudom mondani a Szocialista Párt képviselőcsoportjának
jelen lévő képviselői nevében, hogy egy ilyen indítvánnyal egyet nem tudunk érteni. Nem
tartjuk jó módszernek arra, hogy a vitát le tudjuk zárni. De miután a két percből van egy pici
időm, szeretném emlékeztetni Dancsó képviselő urat, hogy nem a számvevőszéki bizottságról
beszéltem, hanem a költségvetési bizottságról. A pénzügyi államtitkár és a pénzügyminiszter
meghallgatásáról beszéltem, amelyen önön kívül másik három képviselő bizonyosan itt
lehetett, a bizottság tagja volt annak idején. Hadd ne mondjam most végig a nevüket, hiszen
pontosan tudják, akik itt voltak. Akkor sajnos az hangzott el, hogy a Fejlesztési Bankhoz
tartozó társaságokról a bizottság információt nem kaphat, mert banktitok. Döntően autópálya-
építéssel kapcsolatos kérdések voltak akkor napirenden, semmilyen kérdésre nem született
akkor válasz. Szeretném ezt elkerülni. Nyilván az önök joga, kétharmaddal főleg meg tudják
azt tenni, hogy így alakítják ki az új rendszert a vagyongazdálkodásban. Ha így teszik,
szerintem helytelenül cselekszenek. Azt gondolom, hogy ha az ember annak a tapasztalatnak
a birtokában erre próbálja felhívni a figyelmet, akkor jó szándékkal jár el. Egyébként pedig
minden részletkérdést meg tudunk beszélni. Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ügyrendi javaslathoz van-e még észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki ért egyet azzal, hogy zárjuk le az
általános vitára való alkalmasság kérdését. (Szavazás.) Ez látható többség. Ki az, aki nem ért
vele egyet? Kettő. Ki az, aki tartózkodott? Egy. Köszönöm szépen. Az általános vitát lezártuk.
Ezért most lehetőséget kap Fónagy János úr, és kérem, szíveskedjék reagálni a vitára.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje
meg, hogy a reagálásomat a javaslat általános vitára való alkalmasságához, a szakmai
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megjegyzésekhez kössem. Ahogy Hargitai képviselő úr említette, az indítványozói szándék az
volt, hogy a privatizációs tilalom a jelen törvényben az MFB tulajdonosi jogkörébe adott
állami tulajdoni hányadokra terjedjen ki. Nyilvánvaló, hogy az egyéb, az MFB-törvény
meglévő és korábbi rendelkezései alapján megmarad a szabad forgalmazási lista. Erre
mondtam, hogy ha az indítvány szövegéből ez nem derül ki egyértelműen, akkor szakmai
korrekcióra szorul. De az indítványozói szándék az volt, hogy ne maradjon a levegőben a
kérdés.

A másik dolog. Azt az egyetlen elemet szeretném hangsúlyozni, amit az asztal egyik
oldalán ülők sem vitattak, hogy az állami vagyonért való egyértelmű felelősség az egész
nemzet számára létkérdés. Az, hogy ennek a felelősségnek neve és arca legyen, számunkra
alapvető, általunk vállalt alapvető politikai ígéret volt, amelynek betartása jelen javaslat
tárgya. Az általános célokat tekintve, amelyek szükségességét ellenzéki képviselőtársaim sem
vitatták, az alapvető vezérfonalat ez a javaslat meghatározza. Ennek jegyében kérem a tisztelt
bizottságot, hogy az indítványt azzal tartsa általános vitára alkalmasnak, hogy a plenáris
ülésen pontosító, módosító javaslatok benyújtására és a részletes vita lefolytatására a szokott
módon lesz lehetőség. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Következik az, hogy a bizottság dönteni fog
arról, hogy alkalmasnak ítéli-e a törvényjavaslatot arra, hogy általános vitára kerüljön. Kérem
azokat, akik alkalmasnak tartják, szíveskedjenek jelezni. (Szavazás.) Ez látható többség.
Számszerűsítve tizenhét igen. Aki nem? Kettő. Aki tartózkodott? Egy. Köszönöm szépen,
képviselőtársaim. Ezek után ki lesz az, aki képviselni fogja a bizottsági álláspontot a plenáris
ülésen? Arnóth Sándor képviselő úr lesz a bizottság előadója. Miután kisebbségi vélemény is
megfogalmazódott, kérdezem, ki fogja elmondani. Veres János úr.

Megköszönöm Fónagy János úrnak a megjelenést és az előterjesztést.
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy nagyon röviden ezek után két bejelentést

tegyek. Az egyik az, hogy valószínűleg 25-én, kedden 10 és 11 órakor lesz a két
miniszterjelölt meghallgatása, Matolcsy György és Fellegi Tamás meghallgatása. Ez nem 100
százalékos, hiszen ismerjük a mechanizmust, hogy minden órában történhet valami. A másik
bejelentésem, közismert, különösképpen ebben a bizottságban, hogy az Állami
Számvevőszéknek nincs elnöke immár fél éve, alelnökei 8 éve nincsenek. Ezért kérem a
bizottság egyetértését ahhoz, hogy kezdeményezhessem a bizottság nevében a házbizottságnál
azt, hogy mielőbb hozza létre a Számvevőszék választott vezetőit jelölő ad hoc bizottságot.
Ha ezt egy kézfelemeléssel vagy bólintással megerősítik, az elegendő. (Szavazás.) Köszönöm
szépen.

Tisztelt Bizottság! Ezzel a mai napirendünkkel végeztünk, mindenkinek jó munkát
kívánok. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 53 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke
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