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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Megkezdjük a bizottság ülését, kérem, foglalja el a
helyét mindenki. Köszöntöm Balog Ádám urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes
államtitkárát a napirenden lévő törvényjavaslathoz érkezett módosító indítvány
megtárgyalásán.

A napirend elfogadása

Felvettünk itt még egy pontot a napirendi ajánlásba, az Országos Igazságszolgáltatási
Tanácsba kell delegálnia a bizottságunknak egy tagot. Ezzel egészül ki a napirendi javaslat,
amiről kérdezem a bizottságot, elfogadja-e ezt az összesen három pontból álló ajánlást. Aki
elfogadja, kérem, szíveskedjék ezt kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Aki nem fogadja el?
Kettő. Tartózkodás? Nem volt ilyen. Tehát a bizottság elfogadta napirendjét.

Köszöntöm új bizottsági tagunkat, Vitányi István urat, jó munkát, jó együttműködést
kívánok, nemcsak a kormánypárttal, hanem az ellenzéki oldallal is. Igyekszem a magam
eszközeivel a bizottsági vitákat szakmai mederben tartani, amennyire képességeim engedik,
de ez nem mindig sikerül. Remélem, hogy ebben számíthatok az új képviselő úr segítségére.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz
benyújtott módosító indítványok tárgyalása

Kedves Képviselőtársaim! Megkérdezem Balog Ádám urat, mint a törvényjavaslat
gazdáját, hogy ezt a módosító indítványt, amit Zakó László képviselő úr nyújtott be e
hatalmas horderejű törvényjavaslathoz, a kormány a maga részéről támogatja-e. Tessék
parancsolni!

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára: A kormány
a módosító javaslatot nem támogatja. Ennek több oka is van. Jelentős bevételkiesést jelentene,
csak a szálláshely-szolgáltatás éves szinten körülbelül 20 milliárd forint bevételkiesést
jelentene, az éttermi szolgáltatás ehhez hasonló mértékűt. Továbbá ez már valóban egy olyan
tételnek minősül, amihez előzetes európai uniós konzultáció lenne szükséges.

ELNÖK: Köszönöm. Kinek van kérdése, véleménye, megjegyzése? Tessék
parancsolni!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Szerintem jó a szándék, mert ez aktuális probléma,
hogy a szálláshely-szolgáltatás, éttermi szolgáltatás tekintetében valamit lépjünk előre, hiszen
nem versenyképes a magyar szállodaipar más országokéval, de most nem aktuális ez a
felvetés, mert ezt egy sokkal szélesebb kontextusban kell megvizsgálni. De abban biztos
vagyok, hogy az általános forgalmi adót a szálláshely-szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó
éttermi szolgáltatás tekintetében csökkenteni kell, mert ez lényegében olyan export, ami
belföldön valósul meg. De most nem aktuális, és így komolytalan ez a módosító indítvány.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bocsánat, komolytalan, jól értettem, Bóka képviselő úr, komolytalannak
tetszett nevezni? (Dr. Bóka István: Most így igen. Szerintem nem aktuális.) Csak azért, mert
ilyen jelzőket itt nem szoktunk használni. (Dr. Bóka István: Elnézést, elnök úr.) Köszönöm
szépen.

Tessék, Babák képviselő úr!
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BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem kívánom Bóka képviselőtársam megjegyzését
megvédeni, mert a javaslat jó szándékú, és ezt ő is elmondta, de ha a komolyságról beszélünk,
úgy gondolom, aki ilyen indítványt tesz ilyen széles körben, akkor számításba kell venni,
hogy miből. Az a pénzügyi helyzet, amit az előző kormány ránk hagyott, nem teszi lehetővé,
hogy ezeket átértékeljük, ahogy Bóka képviselőtársam is mondta. Ezeket az ügyeket majd
rendezni kell, mert nem versenyképes ez az ágazat. Mondhatnék én is hasonló példákat,
lehetne az élelmiszer áfáját csökkenteni, sok egyéb mást, csak erre nincs mód. Nem ötlet kell
ehhez, hanem forrás. Ezt ma nem engedheti meg magának Magyarország, sajnálatos módon,
mert ilyen közállapotok vannak, azaz nincs pénz, és iszonyú az államadósság. Mindez nem
teszi lehetővé ilyen javaslatok megvalósítását most. Ez pedig egy gesztusértékű, kis
jelentőségű javaslat. Köszönöm, elnök úr, hogy elmondhattam a vélekedésemet.

ELNÖK: Köszönöm én is. Az államadóssághoz mérni ezt a törvényjavaslatot, egy
kicsit azért... Örülök annak, hogy államtitkár úr számot is mondott, mert korábban ennél a
törvényjavaslatnál számokat nemigen hallottam. Már az eredeti törvényjavaslatnál, ami úgy
szól, ahogy szól, hogy az mennyi pénzt mozgathatna meg, milyen elemzések, becslések,
számítások, háttéranyagok állnak mögötte. Mert ön most mondott egy számot, hogy a Zakó
László-féle javaslat mekkora összegtől foszthatná meg a költségvetést, miközben maga a
javaslat erről nem szól. Ha lehetne majd számokat hallani államtitkár úrtól. De előtte
megadom a szót Veres János képviselő úrnak.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Ha Babák Misi nem szólt volna hozzá, akkor valószínűleg én sem szólok hozzá, de ha már
hozzászólt, akkor azt gondolom, legalább két dolgot érdemes tisztázni. Az első. Nem volt
olyan helyzet szerintem sohasem Magyarországon, hogy ilyen tekintetben ne lett volna
kényszerpályán költségvetési okokból az adórendszer alakítása. Ezt azért mondom el, mert a
mostani döntés természetesen teljes mértékben az új költségvetés figyelembevételével, az új
kormány és az új parlamenti többség által összeállított költségvetési kereteket feszegeti, vagy
nem feszegeti. A 20 milliárd az egyik tétel. Ezt szeretném pontosítani, mert ha jól értettem,
államtitkár úr azt mondta, hogy a szálláshely-szolgáltatás kedvezményes áfakulcsba sorolása
eredményezne 20 milliárd forintos áfabevétel-kiesést, az éttermi szolgáltatást viszont nem
számszerűsítette mostani válaszában. Azért izgalmas ezt pontosítani, mert akkor legalább
azonos számbázísról indulunk.

A másik dolog, megint csak Babák képviselő úr hozzászólásához, hogy képviselő úr, a
mostani periódus, a 2011-es költségvetési év, illetve a következő évre meghozandó szabályok
teljes mértékben az önök által összeállított költségvetés kereteibe vagy beleillenek, vagy nem.
Ezt azért érdemes megbeszélni, mert elég sok olyan költségvetési bizottsági ülés volt az
elmúlt időszakban, amikor képviselő úr nem volt ennyire a kényszerek hatása alatt.
Nevezetesen, amikor korábban tárgyalt a költségvetési bizottság olyan módosító javaslatokat,
amelyek ugyancsak költségvetésibevétel-elmaradással jártak volna, akkor minden további
nélkül, ezt mint elhanyagolható körülményt értékelve, hozzászólásával és szavazatával is
támogatott. A magam részéről elfogadom államtitkár úr érvelését, ami alapján ilyen módon
nem lehet ilyen nagyságrendű áfaelmaradást eredményező költségvetési kihatással járó
módosító indítványt elfogadni, mint ahogyan az egész áfarendszerben az alapindítványt is
problémásnak tekintettem és tekintem most is. Természetesen nem a 250 millió forintos hatás
miatt, mert az egy nagyon pici hatás. A 20 milliárd már egy számottevő hatás, ha még
hozzájön a másik is néhány tízmilliárddal, az még számottevőbb hatás. De nem ez az
izgalmas része a dolognak, hanem az, hogy ilyenfajta kényszerek határozták és határozzák
meg azt, hogy mikor, milyen mértékben lehet kedvezményes áfát alkalmazni bizonyos
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tevékenységek forgalmazójával kapcsolatban. Ezért azt gondolom, az indoklás helyes volt,
Babák úr okfejtése pedig nem volt teljes mértékben konzekvens azzal a viselkedéssel, amit az
elmúlt időszakban parlamenti képviselőként érvelésében és szavazataiban megismerhettünk.
Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele, megjegyzése? (Nincs
jelentkező.) Nincs további észrevétel. Államtitkár úré a szó reagálásra.

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára: Köszönöm
szépen. Elnök úr kérdésére reagálva: az eredeti javaslatnál 150-300 milliós éves kiesést
számoltunk. Valóban, a szálláshelyre van konkrét szám, pont azért, ahogy itt Bóka képviselő

úr is jelezte, mert ez egy olyan terület, ahol ezen érdemes gondolkodni. Ezért számoltuk ki
ezeket a lehetőségeket. Az éttermi szolgáltatásra tegnap este óta egy gyors becslést tudtunk
végezni, ott is 20-30 milliárd körüli kiesésről van szó. Más megjegyzésem igazából nincs.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A szavazás következik. Kérdezem
képviselőtársaimat, ki az, aki a módosító indítványt támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Egy. Ez kevés. A bizottság nem támogatja.

Államtitkár úr, köszönjük szépen a közreműködését, szép napot kívánunk.

Tag választása az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsba

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérünk a 2. napirendi pontra. Az Országos
Igazságszolgáltatási Tanácsba kell tagot jelölnie a bizottságnak. Átadom a szót Seszták
Oszkár alelnök úrnak.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács tagjává javaslom dr. Vitányi István urat.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e valakinek észrevétele a jelölt személyével vagy a
jelöléssel kapcsolatban? Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Bizottság! A jelöléssel kapcsolatban lenne
észrevételem alapvetően. A jelölt személyéről tudom, hogy jól teniszezik, régi
képviselőtársunk, tehát van személyes tapasztalatom. De a jelöléssel kapcsolatban az az
érzésem, hogy nem teljesen helyes az, és ezért is nem szavaztam meg a napirendet, hogy a
bizottság ilyen módon hoz döntést egy ilyen személyi kérdésben. Elnök úrnak szíve joga,
hogy előterjeszti a bizottságnak ezt a javaslatot, de azt gondolom, hogy akik most jelölnek,
tegnap is tudniuk kellett azt, hogy ilyen jelölési szándékuk van.

Csak sajnálni tudom azt, hogy a költségvetési bizottság számos kormánypárti
képviselő tagjai közül senki sem kapta meg ezt a jelölést. Korábban Kerényi János volt a
bizottság képviseletében az OIT tagja. Azért elég aktív, elég felkészült és költségvetési
ügyekben elég tájékozott tagok vannak ebben a bizottságban kormánypárti oldalról. Korábban
is azt az elvet vallottam, hogy aki ezt a bizottság képviseli az OIT-ban, annak nem jogásznak,
nem jogi alapon kérdéseket megítélő személynek kell lennie, hanem kifejezetten költségvetési
alapokról induló személynek kell lennie. Azok a viták, amelyek az OIT-ban az elmúlt
években zajlottak, abszolút mértékben megalapozták és utólag is indokolttá tették azt, hogy a
parlament két bizottságából kerülnek oda parlamenti képviselők, és azt erősítik, hogy Vitányi
képviselő úrnak megválasztása után nem jogászként kell ebben a testületben szerepet
vállalnia, hanem kifejezetten költségvetéshez értő, a költségvetési folyamatokat ismerő, abból



- 9 -

következtetést levonni tudó és annak megfelelő érvekkel alátámasztás adni tudó személynek
kell lennie.

Azért hangsúlyozom ezt, mert elég sok olyan vita volt, a múlt évet is figyelembe véve,
amelyben volt egy álláspontja az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazságszolgáltatás
felől érkező tagjainak, és volt egy másik álláspontja a kormánynak. Ebben az esetben pedig
nagyon fontos az, hogy a kormányzati álláspont költségvetés-szakmai érvekkel is
alátámasztásra és megerősítésre kerülhessen az OIT ülésein. Azt nem mondom, hogy Vitányi
képviselő úr nem lesz alkalmas erre, csak szeretném egyértelművé tenni, hogy az én eddigi
ismereteim alapján nagyon fontos az, hogy e bizottság delegáltja az Országos
Igazságszolgáltatási Tanácsban kifejezetten ezzel az alapállással és ezzel a megközelítéssel
vegyen részt, érveljen, állja a vitát, hogy így fogalmazzak. Éppen ezért mondtam azt, hogy
kifejezetten költségvetési bizottsági ismeretekkel, az itteni gondolkodásmóddal rendelkező

vitapartnerre van szükség az OIT-ban, különben elmélyülhetnek bizonyos konfliktusok. És
most nem akarok részletekbe belemenni, mert éltünk meg ilyen helyzeteket.

Ezért mondtam azt, amit mondtam, hogy a mostani tárgyalás nem a legoptimálisabb
tárgyalásként, de miután tárgyalja a bizottság, a tartalmi észrevételem ennyi volt, anélkül,
hogy Vitányi képviselő úrral kapcsolatban bármifajta negatív előzménnyel rendelkeznék.
Kifejezetten azt szeretném egyértelművé tenni, hogy az ebben a bizottságban szerzett
előzmények, ezen bizottság szakmai kompetenciájába tartozó kérdések közgazdasági
megítélése, érvelése szükséges ahhoz, hogy az OIT-ban az innen delegált személy azt a
szerepet töltse be, ami a törvényalkotók szándéka is volt, amikor ilyen módon került a
parlament részéről a delegálás meghatározásra. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy Vitányi képviselő úr nem most kezdte a képviselői
szakmát, és igaz, hogy a költségvetési bizottság tagjává tegnap választottuk meg, de
tökéletesen tisztában van azzal, hogy nem jogászként, ügyvédként kell ott elsősorban
szerepelnie, hanem a költségvetési bizottság delegáltjaként a költségvetés mozgásteret kell
hogy közvetítse az OIT-ban.

Másrészt értem Veres képviselő úr aggódását, de éppen ebből kifolyólag, mivel
Vitányi István tapasztalt képviselő, meg fogja tudni oldani ezt a feladatot legjobb tudása
szerint, és biztosítani fogja azt, hogy kellő kontroll és kellő közvetítő erő legyen a mindenkori
költségvetési folyamatot és mozgásteret érintően. Tehát úgy gondolom, az aggodalom talán
túlzott, bár képviselő úr felvetésével részben egyet lehet érteni, hiszen azzal mindenki
tisztában van, Vitányi képviselő úr is, hogy nem a jogi tálentumára lesz elsősorban szükség,
hanem a közgazdasági vénájára, a költségvetési bizottságban megszerzett vénájára. E
tekintetben Vitányi képviselő úr maximálisan felkészült, és felkészült lesz az
elkövetkezendőkben is. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Mielőtt
lezárom a napirendi pontot, megköszönöm Veres János képviselő úr kritikáját, tanultam
belőle, bevallom férfiasan, és igyekszem a jövőre nézve az érveit hasznosítani. Nem vagyok
nagyon jártas az OIT-vel kapcsolatos költségvetési bizottsági jelölés mechanizmusában,
úgyhogy elfogadom a kritikát. Seszták képviselő úr!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én sem vagyok túlzottan
járatos e bizottsági munkában, de úgy vagyok tájékoztatva, hogy a szokásjog alapján jogászt
jelölt a bizottság korábban is. Mondom, nem vagyok részese ennek a dolognak, de többnyire
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jogászokat jelöltünk. A jogi szakma egy olyan kaszt, amelyben, ha erre nem vagyunk
tekintettel, akkor akár ki is néznék onnan a jelöltünket. Tehát azt gondolom, jogi doktornak
kell lennie mindamellett, hogy járatos költségvetési ügyekben is. De egy tapasztalt
képviselőtársunkról van szó. Ezt szerettem volna még elmondani, mert ez nem hangzott el
eddig. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm, alelnök úr. Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Ha már szóba
hozta Seszták Oszkár a szokásjogot, az volt az előzmény ebben a történetben, hogy volt,
amikor jogászt, volt, amikor közgazdászt jelölt a bizottság. De egy bizonyos, mindig olyan
személy volt a jelölt, aki ebben a bizottságban szerzett közgazdasági tapasztalatot, ismeretet
képviselet az OIT vitáiban. Az előző időszakban volt jogász is jelölve Soós Győző
személyében, azután volt Molnár Albert, és voltak mások is. Tehát nem volt feltétel, így
fogalmazok, a jogi végzettség sohasem. Azért tartom fontosnak ezt megemlíteni, mert nekem
nincs kétségem a tekintetben, hogy a jelölt alkalmas lesz-e vagy sem, de szerintem az a
helyzet, ha itt egymás között beszélünk előzetesen, hogy másféle is lehet egy ilyen jelölés.
Köszönöm.

ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Arnóth Sándor úr kíván szólni.

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Valóban rövid leszek. Ez egy
műbalhé, amit Veres képviselő úr csinált. Neki most aggódnia kell, és ez most alkalom erre.
Az a véleményem, hogy lett volna miért aggódni, és talán máshogy is ki lehetett volna
bontakozni ebből a történetből. Mindenesetre itt vagyunk, és ha már itt megyeiek
beszélgetnek, akkor engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy képviselőtársunk
negyedik ciklusát tölti a parlamentben. Képviselőként meglehetősen sok költségvetéssel és
más anyagi természetű üggyel találkozott. Ezért talán nevetségesnek tűnik ez az
aggodalmaskodás. Azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a vitát, és szavazzunk képviselő úr
jelöléséről, mivel minden tekintetben alkalmas erre a feladatra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még észrevétel? Veres János!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Lehet ezt műbalhénak tekinteni, kedves képviselő úr,
de azt gondolom, ha már napirendre vették ezt a kérdést, akkor érdemes azt végighallgatni, ha
van valakinek erről véleménye. Nekem volt véleményem, és úgy gondolom, elég egyenesen
és világosan megfogalmaztam, és szerintem egyetlenegy mondatomban nem mondtam azt,
hogy Vitányi István ne lehetne alkalmas erre a feladatra. Ha valaki ezt hallotta, akkor
sajnálom. Én azt mondtam, hogy ennek van egy előzménye, vagy egy kialakult gyakorlata, és
felsoroltam, hogy melyek azok a legfontosabb kritériumok, amelyeknek az eddig
tapasztalatok alapján és az én ismereteim szerint a bizottság által delegált személynek ott
majd meg kell felelnie. Ha ezt sértésnek veszik, azt csak sajnálni tudom, de azt tudom csak
mondani, hogy ameddig lehetőségem van, addig a véleményemet el fogom mondani.

Na most, ha már szóba hozta képviselő úr a korábbi időszak aggodalmaskodását, vagy
nem aggodalmaskodását, erre azt tudom mondani, hogy tényszerűen még egyikőjük sem
tudott mondani semmifajta olyan dolgot az elmúlt időszakot illetően, ami alapján bármilyen
módon hibáztatható, felelőssé tehető lettem volna vagy lennék jelen pillanatban is olyan
dolgokért, amelyekre burkoltan célzott. (Fideszes képviselők közbeszólnak.) Lehet
fenyegetőzni természetesen, képviselő úr, ha türelmetlen, akkor álljon föl, minden további
nélkül lehetősége van rá. Azt tudom mondani, hogy ebben a bizottságban, amióta bizottsági
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tag vagyok, mindig képesek voltunk meghallani a másik véleményét. Ha ez éjfélig tartott,
akkor éjfélig hallgattuk a másik véleményét. Azt tudom tehát mondani, sajnálom, hogy ez a
fajta, ténybeli megállapításokat nélkülöző, vádaskodó hangnem ilyen mértékben eluralkodik
időnként képviselőtársaim egyikén-másikán, de nincs semmifajta olyan dolog, és 9 hónap
után már csak kreálni lehet ilyeneket, amiről bárki azt hiszi, hogy a politikában hangoztatott
lózungok ilyen vagy olyan módon kerülnek alátámasztásra. Nincsenek ilyen alátámasztások.
Csak sajnálom, hogy nem az érdemi kérdések határozzák meg kinek-kinek a politikai
ténykedését, hanem ilyen visszamutogatási, visszakeresési történetek. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm. Herman István képviselő úr5!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Itt az előbb elhangzott egy javaslat,
hogy zárjuk le a vitát. Én is ezt szeretném alátámasztani, tekintettel arra, hogy olyan mederbe
terelődött a tárgyalás, ami parttalanná teszi a további felszólalásokat, illetve ennek a napirendi
pontnak a megtárgyalását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm én is. Ez egy ügyrendi javaslat. Kinek van hozzá kommentárja?
Veres János!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az ügyrendi javaslatnál természetesen élek a frakciók
számára lehetővé tett hozzászólási lehetőséggel. Szeretném emlékeztetni a bizottság tagjait,
hogy az önök által oly sokszor kárhoztatott és átkozott elmúlt 8 éves időszakban ügyrendi
javaslattal a költségvetési bizottságban nem zártak le napirendet. Volt türelme az akkori
kormánytöbbségnek arra, hogy meghallgassa az ellenzéki képviselők véleményét, sőt, arra is
volt türelmünk, hogy adott esetben, ha nyilvánvaló volt már, hogy a vita pusztán arról szólt,
hogy ne lehessen leadni támogató listát, mi azt is végigvártuk. Sőt, azt is, amikor fideszes
képviselőtársunk a költségvetési vita közben a selyemhernyók dél-dunántúli eperfákon történő
tenyésztésének kérdéseit taglalta hosszasan. Konkrét ügyről van szó, akik itt vannak, biztosan
emlékeznek rá, hogy melyik év melyik költségvetésénél, melyik napon és hány órakor
hallgattuk ezt. De ha nem, akkor szívesen elmondom mindenkinek ezt is. Horváth János bácsi
volt, nehogy félreértés legyen. 2002 őszén történt, a 2003-as költségvetés elfogadását
megelőző vitában.

Szóval, csak azt tudom mondani, sajnálom azt, ha ügyrendi javaslatokkal próbálják az
ilyen jellegű vitákat megakadályozni. Nyilvánvalóan a vita vége felé voltak olyan kérdések,
amelyek közvetlenül a napirendhez kapcsolódnak, de miután önök mindig mondanak olyan
dolgokat, amelyek nem állják ki a valóság próbáját, ameddig itt vagyok, addig mindig fel
fogok szólalni ezek ellen. Mert azt gondolom, képviselőként egyrészt lehetőségem, másrészt
jogom, harmadrészt pedig kötelezettségem, hogy figyelmeztessem önöket arra, hogy tévhit az,
amit önök ezekben a kérdésekben nagy hangon hangoztatnak a politikai nyilvánosságban. A
valóság egészen másról szól. A valóság arról szól, hogy mindenkinek kényszerek között kell
meghoznia döntéseit, ez látszik önöknél is, mi is így voltunk ezzel az elmúlt 8 évben.
Köszönöm figyelmüket.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Én is köszönöm. Miután mások nem kívánnak az ügyrendi javaslathoz
hozzászólni, ezért a napirendi pontot lezárom. A szavazás következik. Ki az, aki egyetért
azzal, hogy a költségvetési bizottság dr. Vitányi István urat jelölje az Országos
Igazságszolgáltatási Tanácsba. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Látható
többség. Ki az, aki nem ért vele egyet? Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? Kettő. A bizottság
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dr. Vitányi Istvánt jelöli az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsba. A megbízó levelet nem
túl ünnepélyes, de hivatalos formában át fogom adni az ülés után. Köszönöm szépen.

Az ülés bezárása

Még egy bejelentésem van. Amennyiben az előbb tárgyalt törvényjavaslathoz
kapcsolódó módosító javaslat érkezne, akkor még egyszer üléseznünk kell. Bízunk abban,
hogy erre nem kerül sor. Ha nincs más egyéb, akkor ezzel befejeztük a mai tanácskozást.
Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 37 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke
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