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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2011. december 13-án, kedden, 19 órakor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat 

1. A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 
Babák Mihály (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) 
Bodó Sándor (Fidesz) 
Dr. Dancsó József (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) 
Magyar Anna (Fidesz) 
Dr. Pósán László (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Boldvai László (MSZP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP)  
Dr. Veres János (MSZP) 
Rozgonyi Ernő (Jobbik) 
Vágó Gábor (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Szijjártó Péter (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz) 
Babák Mihály (Fidesz) megérkezéséig Ékes Józsefnek (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) távolléte idejére Hoffman Pálnak (KDNP) 
Márton Attila (Fidesz) Szolláth Tibor Zoltánnak (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz) 
Pősze Lajos (független) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 00 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
vezető munkatársait, a sajtó munkatársait, mai ülésünket megnyitom.  

A napirendi javaslatomban a meghívón két napirendi pont szerepel, a második a 
szokásos egyebek, az első viszont érdemi: a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslathoz 
érkezett módosító javaslatok megvitatása. A jelenléti ív alapján meg lehet állapítani, hogy a 
bizottság határozatképes, nincs tehát akadálya annak, hogy ezt a napirendi javaslatomat 
elfogadja a bizottság. Kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) 
Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendi javaslatomat. 

A nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az érdemi napirendi pontunkra, köszöntöm Székács helyettes államtitkár 
urat. Bejelentem, hogy a bizottság csak azokat a módosító javaslatokat fogja tárgyalni, 
amelyek a hatókörébe tartoznak, tehát amelyek pénzmozgással úgymond nem járnak, ezért 
egyszerűbb a helyzetünk, mert nem kell mind az 50 körüli, sőt annál is több indítványról 
külön állást foglalnunk, hanem a hozzánk közelebb állókról.  

El is kezdem mindjárt, méghozzá a saját magam indítványával az 1. ajánlási ponttal, 
melynek valójában az a lényege, elmondtam az általános vitában is, és itt is elmondtam, 
amikor a törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról döntöttünk, hogy a címe és a tartalma 
nem azonos, nem stimmel. Ezért tettem ezt a javaslatot, hogy fejezze ki a cím azt, amiről 
maga a törvényjavaslat szól, mert a nemzeti vagyon fogalma mást takar a magyar 
közgazdasági, statisztikai terminológiában.  

Kérdezem a tárca képviselőjét, hogy kormány- vagy tárcavéleményt tud mondani.  
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tárcavéleményt tudok mondani.  
 
ELNÖK: Kérem, mondja a véleményt a javaslatról.  
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 

1. ajánlási pontra a tárca álláspontja nemleges, nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hadd kérjem meg, hogy fűzzön indoklást hozzá, ez egy fogalmi tisztázás, 

mint mondtam. 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Természetesen. Az indoklásunk az, hogy a javaslat nincs összhangban az alaptörvénnyel, 
mely a nemzeti vagyon kifejezést használja.  

 
ELNÖK: Értem, köszönöm a választ. Kinek van észrevétele a javaslathoz? (Jelzésre.) 

Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): A módosító javaslat mellett érvelnék, éppen az 

alaptörvény megfogalmazása miatt, amely a nemzeti vagyont általános fogalomként 
használja, beleértve egyébként a természeti kincseket és a magántulajdonban lévő vagyont is. 
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Csak ezért hozom szóba. Tehát ez a megfogalmazás pontosan azt indokolná, hogy ne ugyanaz 
a fogalommegnevezés szerepeljen a vagyontörvényben, ahol a nemzeti vagyonnak arról a 
részéről van szó, amelyik állami, önkormányzati – és így tovább – tulajdonban van. Tehát 
elnök úr javaslatát ilyen értelemben fontos javaslatnak tartom.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelzés.) Nincs. Esetleg 

Szekeres képviselő úr érvelése megváltoztatta volna netán a tárca véleményét?  
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem változtatta meg.  
 
ELNÖK: Nem változtatta meg, köszönöm, szavazás következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 6 igen szavazat mellett a bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 11. ajánlási pontban dr. Papcsák Ferenc és Kocsis Máté javaslatáról van szó. 

Kérdezem a tárca véleményét erről a javaslatról.  
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca a javaslatot támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége is 

támogatja. 
A 14. ajánlási pontban Aradszki András, Lukács Tamás és mások javaslata 

következik. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. A tárca nem támogatja a javaslatot, ennek indoka pedig az, hogy 
kizárólag csak feladathoz kötötten lehet vagyonkezelő az egyház belső jogi személye. Tehát 
ez a magyarázata annak, hogy a tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm, a tárca tehát nem támogatja. A bizottság részéről van-e kérdés, 

észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, szavazás következik. Ki támogatja a 14. ajánlási 
pontban lévő javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatta. 

A 22. ajánlási pontban Papcsák Ferenc és Kocsis Máté indítványa következik. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) A bizottság többsége is támogatja. 
A 47. ajánlási pontban Scheiring Gábor, Schiffer András és Szabó Rebeka indítványa 

következik. Kérdezem a tárca véleményét. 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, véleményt, észrevételt nem látok. Ki támogatja a 

bizottság részéről? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 48. ajánlási pontban György István képviselő úr módosító indítványa következik. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja, a bizottságot kérdezem. (Szavazás.) A bizottság többsége 

támogatta. 
Köszönöm, a végére értünk. Esetleg van-e még valami, aminek itt lenne a helye? 

(Nincs jelzés.) Nincs, köszönöm, az első napirendi ponttal végeztünk. 

Egyebek 

Kérem, még maradjanak, mert egy rövid egyebek következik. A csütörtök reggel 
kezdődő ülésünk… (Boldvai László és Veres János távozik.) Boldvai képviselő urat még 
megkérném, de látom, nem érdekli. Nem baj, azért még elmondom annak, aki itt maradt, hogy 
Rogán képviselőtársam, bizottsági elnöktársam kérdésére a csütörtöki napirendünket 
kiegészítjük egy olyan napirendi ponttal, ami a leendő tárca nélküli miniszter meghallgatását 
célozza, ezért csütörtökön, reggel 9 órakor a Delegációs teremben Fellegi Tamás 
meghallgatása lesz, közösen a gazdasági bizottsággal. De csak ez a napirendi pont lesz közös 
természetesen, utána visszajövünk ide, és folytatjuk azokkal a napirendi pontokkal, amelyeket 
a meghívó tartalmaz. 

Ez a bejelentésem van. Van-e másnak? (Jelzésre.) Tessék, Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nekem egy kérdésem volna a kormánypárti 

képviselőtársaimhoz. Már körülbelül fél hete megy a sajtóban az, hogy a költségvetés 
újratervezésre kerül. Erről önök tudnak valami felvilágosítással szolgálni, hogy ebben a 
parlamentnek milyen szerepe lesz a közeljövőben? (Babák Mihály: Semmi.)  

 
ELNÖK: Miután az egyebekről van szó, meg lehet kérdezni, tessék válaszolni. 

(Közbeszólások. – Dr. Dancsó József jelez.) Dancsó képviselő úr, tessék! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársam! Nyilván ön is tudja, hogy a költségvetést a kormány terjeszti be, holnap 
kormányülés lesz, és nyilván ott el fogják dönteni, hogy milyen formában fogják a módosítást 
megtenni. Kis türelmet kérünk, képviselő úr. (Vágó Gábor: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Ezt a polémiát akkor lezárhatjuk, és ezzel a bizottsági ülést is bezárom. 

Csütörtökön reggel találkozunk a Delegációs teremben. Szép estét mindenkinek!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 8 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


