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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc) 

Elnöki  megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, köszöntöm a médiumok 
munkatársait. Mai ülésünket megnyitom, a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes, nincs akadálya annak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
foglalkozzunk.  

A meghívóban három napirendi pont szerepel, ehhez képest más javaslat nem érkezett, 
ezért megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy 
látom, egyhangú az egyetértés, a bizottság tehát elfogadta a három napirendi pontot.  

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

Az első napirendi pontunk a nemzeti fejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása. Tisztelettel köszöntöm Németh Lászlóné asszonyt, és Fónagy János 
államtitkár urat. Egyúttal meg is kérem miniszterjelölt asszonyt, hogy ismertesse a 
bizottsággal eddigi szakmai pályafutását és elgondolásait arra az időszakra, amikor – 
kinevezése esetén – miniszteri tevékenységet fog folytatni. Parancsoljon, miniszterjelölt 
asszony! 

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Engedjék meg, hogy üdvözöljem 
önöket, és egyben kérem, nézzék el nekem, hogy mondandómat felolvasni fogom, és nem 
szabadon beszélek ebben a pillanatban. Ahogy valószínűleg az önéletrajzomból látták, eddigi 
életemben a szereplések, közszereplések nem játszottak szerepet, tehát a lámpalázamat 
leplezendő, megkímélve önöket attól, hogy ne összefogottan adjam elő a mondanivalómat, ezt 
most föl fogom olvasni.  

A szakmai életutam elsősorban a pénzintézeti szektorhoz köt, ’98-2002 között 
ügyvezetője voltam a Magyar Fejlesztési Banknak, amelynek aztán 2010 júniusa óta 
vezérigazgató-helyettese vagyok. A Magyar Fejlesztési Bank portfóliójába tartozó cégeken 
keresztül első körből származó információkkal, ismeretanyaggal rendelkezem többek között 
az infrastruktúra, a vagyonkezelés, a vállalkozásfejlesztés területén, az MVM Zrt. 
igazgatósági tagjaként pedig információkat, ismereteket szereztem az energetikai ágazatból is. 
A Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyetteseként a minisztérium által felügyelt területekről 
részletes ismeretekkel rendelkezem, a munkámból adódóan hosszú ideje már, hogy jó és 
személyes kapcsolatot ápolok az állami és a pénzügyi szféra vezetőivel, meghatározó 
szakemberekkel.  

Amikor a kormány másfél évvel ezelőtt létrehozta a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumot, szinte előzmények nélkül teremtett, kormányzati és miniszteri szintre emelt, 
egységesített olyan területek kezelését megvalósító intézményt, mint a fejlesztéspolitika és a 
vagyonpolitika. Mára egy jól működő rendszert sikerült felépíteni, ezért lényegi fordulatra, a 
tárca átfogó megújítására véleményem szerint nincs szükség. Szeretném leszögezni, hogy a 
Fejlesztési Minisztérium a kormányzati munka egyik meghatározó szereplője. Saját 
szándékaim szerint és a miniszterelnök úrtól kapott megbízás alapján a minisztérium a 
stratégiai döntések végrehajtásának kulcsszereplője, és az is fog maradni a jövőben is.  

A mai meghallgatáson elsősorban a minisztérium számára eddig kijelölt irányokat 
szeretném megerősíteni, ismételten kifejezve a kormány és a minisztérium elkötelezettségét a 
meghatározó ügyekben mostanáig képviselt álláspont mellett, amelyet a tárca irányításában 
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folytonosságra törekedve fogok végrehajtani, és az eddig már megkezdett folyamatok és 
ügyek eredményes továbbvitelén fogok dolgozni. 

A fejlesztéspolitikai rendszer megújítását egy egységes stratégiai szemléletmód 
váltotta fel. A rendelkezésre álló fejlesztési források jóval célzottabb és hatékonyabb módon 
kerülnek most felhasználásra. Az Új Széchenyi-terv keretében hetente beérkező több száz 
pályázat és megkötött támogatási szerződés hozzájárul ahhoz, hogy megfeleljünk az ország 
előtt álló kihívásoknak. Ezek közül az egyik legnagyobb a munkahelyek megtartása és újak 
teremtése. A munkavállalók szervezeteire gondolva, az ország növekedési esélyeinek javítása 
érdekében minden gazdaságpolitikai fejlesztés és vagyongazdálkodási döntésem során 
kiemelt helyen fogom mérlegelni a hazai vállalkozások helyzetét.  

Tisztelt Bizottság! Nem kérdés, hogy a magyar gazdasági életben mindig is 
meghatározó szerepet töltöttek be a kis- és középvállalkozások, hiszen ők képezik a gazdaság 
gerincét. Munkám során eddig is kiemelt figyelmet fordítottam a kis- és középvállalkozások 
fejlesztési, beruházási és finanszírozási igényeinek megoldására, így ennek a területnek a 
nehézségei minden részletében ismertek számomra. Az Új Széchenyi-terv keretében 
megújított pályázati struktúra eredményeként az idén már megugrott a hazai kis- és 
középvállalkozások pályázati hajlandósága. Az, hogy a jelenlegi európai gazdasági 
környezetben ez megtörtént, úgy gondolom, egy nagyon komoly eredménynek számít. A 
vállalkozásfejlesztést célzó kiírások más konstrukcióval összehasonlítva a legsikeresebbnek 
bizonyultak, és ezekre érkezett be eddig a legtöbb pályázat.  

A megvalósuló vállalkozásfejlesztési projektek mintegy 70 ezer munkahelyet őriznek 
meg, és 200 milliárdot meghaladó fejlesztést, beruházást jelentenek az országnak. A hazai 
vállalkozások támogatása kiemelt célom, hiszen ha minden kisvállalkozás mindössze egyetlen 
új embernek adna munkát, az már önmagában egy százezres nagyságrendű emelkedést 
jelentene.  

Elkötelezett megvalósítója leszek a szabályozás további egyszerűsítésének, egy 
átlátható intézményrendszer összehangolt működtetésének és a pályáztatás további 
könnyítésének. Folytatni kívánom a nemzeti programunk előkészítését, kivitelezését, hogy 
további előrehaladás történjen a már megkezdett projektek esetében is – ilyen például a 
Várkert Bazár.  

Úgy gondolom, hogy ahogy eddig, a továbbiakban is alapvető cél a nemzeti vagyon 
megóvása és hatékony működtetése. E célokat szolgálná az egységes vagyongazdálkodás 
bevezetése, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Magyar Fejlesztési Bank kijelölése az 
állami vagyon kizárólagos felügyelőjévé. A folyamat a nemzeti vagyonról szóló sarkalatos 
törvény elfogadásával teljesedik ki, amely majd végérvényesen lezárja a tömeges privatizáció 
időszakát. Megnyugtatónak tartom a vagyontárgyak sarkalatos törvényben való rögzítését, 
ezzel ugyanis elkerülhetővé válik, hogy a költségvetés problémáit bármilyen kormányzat a 
korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a nemzeti vagyon felélésével kísérelje meg orvosolni.  

Különösen fontosnak tartom a közpénzek átlátható és racionális felhasználását – ezen 
a téren komoly sikernek minősíthető, hogy a parlament elfogadta az új közbeszerzési 
törvényt. Ez a jogszabály felszámolja a közbeszerzések jogi útvesztőit, és ezzel meggátolja a 
közpénzek elszivárgását. Az átlátható és jól alkalmazható szabályozás eredményeként a hazai 
vállalkozások a korábbinál kedvezőbb eséllyel juthatnak majd állami megrendelésekhez.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladatai közé tartozik több mint 300 szervezet 
valamennyi közbeszerzési igényének áttekintése, és indokolt esetben ezt akár felül is 
bírálhatja. Az előzetesen becsült 1800 helyett alig több mint 1000 közbeszerzési 
kezdeményezés érkezett a tárcához, ami azt igazolja, hogy a rendszer alkalmas arra, hogy az 
indokolatlan és adott esetben túlzó igényeket kiszűrje.  

Fontosnak tartom, hogy a hazai energiaellátásban szükséges a megújuló 
energiahordozók részarányának növelése és az atomenergia szerepének megőrzése. Az a 
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véleményem, hogy biztonságos atomenergia nélkül elszaladnak a hazai energiaárak és romlik 
az ország teljesítőképessége, valamint teljesíthetetlenné válnak a klímapolitikai vállalásaink 
is.  

Tisztelt Bizottság! Magyarországon mintegy egymillió család él a lakás célú 
devizatartozások árnyékában. A kormány az otthonok védelmében egy teljes körű védelmi 
rendszert épített ki. Ennek egyik leghangsúlyosabb eleme a végtörlesztések lehetősége, a 
legnehezebb helyzetbe került hiteladósokat segítő otthonteremtő program. Ezt a programot az 
állami tulajdonú Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működteti majd január 1-jétől. A 
Bankszövetséggel kötött megállapodás fényében összességében 25 000 lakás lesz bevonható 
ebbe a programba, ez jövőre 8000 családot érint majd az eredetileg tervezett 5000 helyett. A 
kormány a családok és a fogyasztók érdekeinek védelmében bevezette az állami 
ármeghatározást a gáz-, a villamosenergia- és a távhőszolgáltatásban. A lakosság által fizetett 
és tarthatatlanul magas víz-, szemét- és csatornadíjak ügyét is majd hasonlóan kezelni kell. Az 
egységes árszabályozással csökken a lakosság kiszolgáltatottsága, erősödik a szociális és 
anyagi biztonsága.  

Az Új Széchenyi-terv forrásaiból energiahatékonyságra és a megújuló energia 
felhasználására 163 milliárd forint kerül átcsoportosításra. Erre a folyamatra külön figyelmet 
kívánok majd fordítani, hiszen ezáltal valósítható meg, hogy az önkormányzati 
ingatlanvagyon energetikai fejlesztése megtörténjen. A közintézményi épületek teljes 
felújításával jelentősen mérsékelhető a károsanyag-kibocsátás, a hazai importfüggés.  

Tisztelt Bizottság! Egy régi adósság került rendezésre: több éves huzavona után pont 
került a MÁV-Cargo eladása kapcsán felmerült szakszervezeti igények ügyére. A 
miniszterelnök úr ígérete és az egyik meghatározó vasúti érdekképviseleti szervvel kötött 
megállapodás alapján még az igén kifizetésre kerül egymilliárd forint több mint 30 ezer vasúti 
dolgozó számára, aztán ezt követően 2012-ben és 2013-ban tovább négymilliárd forint.  

Személyes ügyemnek érzem a közlekedésbiztonság javítását. Az Új Széchenyi-terv 
közlekedésfejlesztési forrásaiból 50 milliárd forintos nagyságrendű közlekedésbiztonsági 
programot kívánok elindítani, amely a vasúttársaságok és a közútkezelők által javasolt 
projektek alapján történik majd.  

Feladatomnak tekintem, hogy az informatikai területen rendelkezésre álló 80 milliárd 
forintból olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a gyorsabb ügyintézést segítik, illetve 
a vállalatok adminisztratív terheit csökkentik. Be kívánom fejezni a 2011 elején 
megkezdődött kormányzati célú hálózati rendszer konszolidációját, hiszen ez mint 
egységesített és racionalizált üzemeltetési forma jelentős költségmegtakarítást eredményez 
majd a kormányzati informatikában. 

A 2013. év az elrugaszkodás, illetve az emelkedés éve lesz. Nemzeti fejlesztési 
miniszterként gondoskodni fogok arról, hogy ennek érdekében már 2012-ben közel 
1400 milliárd forint váljon hozzáférhetővé Magyarország megújítása, a gazdaság fejlesztése 
és a társadalom megerősítése érdekében.  

Ehhez kérem támogatásukat, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Mi is köszönjük, miniszterjelölt asszony a bemutatkozását, illetve az 

elgondolásait leendő minisztersége alatt.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, kinek van kérdése a miniszterjelölt asszonyhoz. 

(Jelzésre.) Ékes képviselő úr! 

Kérdések 

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! 
Nézve az ön életrajzát, a Magyar Fejlesztési Banknál és az OTP-nél is a vállalkozói szektor 
kérdéseivel is foglakozott. Szeretném megkérdezni, hisz ön is említette több alkalommal, 
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hogy a hazai kis- és középvállalkozások támogatási rendszerét kívánja majd erősíteni. Itt 
szeretném megkérdezni, hogy mivel külső források bevonásával azok pályázati rendszerének 
a kialakításával valóban szükséges a hazai kis- és középvállalkozások intenzívebb 
megerősítése és pályázati forrásokhoz való juttatása, hogyan gondolja, hogyan képzeli a külső 
források bevonásával a hazai kis- és középvállalkozások megsegítését.  

 
ELNÖK: Miniszterjelölt asszony, kíván-e azonnal válaszolni, vagy esetleg a többi 

kérdést is meghallgatja? Melyiket választja, melyik kellemesebb önnek? (Németh Lászlóné: A 
végén válaszolnék.) Tehát a többit is meg tetszik hallgatni. Rendben, akkor a következő 
kérdést Szekeres Imre képviselő úr teszi fel.  

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt 

Asszony! Az ön jelölésének a fogadtatása enyhén szólva kínos a magyar sajtóban, és 
láthatóan a parlamentben is, és azért szeretnék kérdéseket feltenni önnek, mert az, amit most 
ön elmondott programként, nem ad kellő támpontot arra nézve, hogy vajon az ön elképzelései 
támogathatók-e vagy sem. Nyilván tisztában vagyunk mindnyájan azzal, hogy egy miniszteri 
kinevezés megkíván bizonyos szakmai és közéleti, politikai tapasztalatokat, de ez nem az ön 
felelőssége, hogy erre a jelölés során a miniszterelnök úr, aki a jelölést megtette, nem volt 
tekintettel. De mivel az egész ország számára nagyon fontos posztról van szó, ezért 
szeretnénk minden ilyen körülménytől eltekintve, a konkrét kérdések alapján kialakítani az 
álláspontunkat.  

Nyilván a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nagyon sokrétű tevékenységet folytat, 
ezen belül is azonban vannak olyan kulcskérdések – nevezzük úgy, hogy nagyságrendileg 
kiemelt fontosságú ügyek –, amelyek hosszú időre meghatározzák Magyarország gazdasági és 
társadalmi életét, ezekkel kapcsolatban szeretném az ön álláspontját és terveit megismerni.  

Kezdem a közlekedéssel, amelyet csak néhány mondatban érintett miniszterjelölt 
asszony. Szeretném megismerni az ön véleményét a közösségi közlekedés átalakításáról, 
ennek konkrét tervéről és programjáról, hiszen az állampolgárok nagy többsége – akik nem 
magángépkocsit használnak, és azért ők vannak többségben – döntően mind a munkájukat, 
mind az életüket meghatározó feltételnek tekintik a közösségi közlekedést. Ezen belül külön 
szeretném megkérdezni, hogy ön egyetért-e azzal, hogy a Volán-társaságok kizárólagosságot 
biztosító közszolgáltatási szerződéseit meghosszabbítják, és mi az elképzelése arra nézve, 
hogy amikor versenypiaci feltételek közé kel a Volán-társaságoknak kerülni, erre a néhány 
éven belül bekövetkező változásra hogyan lehet felkészíteni a társaságokat, pontosabban a 
minisztérium hogyan kívánja felkészíteni majd a társaságokat.  

A Magyar Államvasutakkal kapcsolatban, amely hosszú évek, évtizedek óta 
neuralgikus pontja a magyar gazdaságnak, három kérdést szeretnék feltenni. Milyen konkrét 
elképzelése van a MÁV finanszírozhatóságának fenntartására? Mi az álláspontja a MÁV 
adósságának kormány által történő átvállalásáról? Mekkora létszámot tart reálisnak a Magyar 
Államvasutak esetében, amely finanszírozható, és a feladatokat is el tudja látni?  

A közúti közlekedéssel kapcsolatban is természetesen döntően a fejlesztési programok 
a meghatározók. Ebben a vonatkozásban – minden részletezés nélkül – éppen az ön által 
említettek következményeivel kapcsolatos elképzelésekről is szeretném megkérdezni a 
véleményét, amennyiben a közúti közlekedés fejlesztéséről a lehetséges európai uniós 
forrásokat átcsoportosítják más területekre, mint ahogy ezt a kormány korábban bejelentette. 
Szeretném kérdezni, hogy ennek a pótlására hogyan, milyen módon és milyen ütemezésben 
fog a kormány kötelezettséget vállalni.  

Ami az energetikai területet illeti, döntő kérdésként az ellátásbiztonság kérdését tartom 
fontosnak kiemelni a több és nagyon jelentős ügy közül. Ezen belül, az ellátásbiztonság 
kérdésén belül nyilvánvalóan a diverzifikált beszerzési források miatt külön szeretnék 
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rákérdezni az ön álláspontjára a Nabucco-vezetékkel kapcsolatban. Milyen konkrét teendőket 
lát a következő hónapokban, illetve egy évben ezzel kapcsolatban? Illetve mi az álláspontja 
azzal a tegnap és tegnapelőtt megjelent sajtóinformációval kapcsolatban, hogy vélhetőleg 
január 1-jétől az orosz importgáz ára jelentősen drágulni fog? A sajtóhírek szerint 10-20 
százalék közé teszik ezt a drágulást, ami a megkötött szerződések alapján szinte 
automatikusan lép életbe, ami vélhetőleg felborítja azt a rendszert, amely ma Magyarországon 
az árképzésben, a lakossági gázárban és a vállalati, üzemi gázfelhasználásában is 
tapasztalható.  

Külön szeretnék kitérni, bár nem a közlekedéshez és az energetikához tartozik, de az 
ön minisztériumának egy fontos területe, a postai szolgáltatások ügyére. Milyen konkrét 
lépéseket tervez a következő néhány hónapban a Magyar Postának a versenypiacra való 
felkészítésére? Hiszen ezeknek a határidőknek a nagyon szoros volta nagymértékben 
meghatározza, hogy Magyarországon milyen postai szolgáltatások lesznek. 

Végül, a fejlesztési kérdésekkel kapcsolatban, arról a szándékról, amelyet a kormány 
is képvisel, és amelyet ön itt ismertetett, hogy minél nagyobb mértékben felhasználni a szóba 
jöhető európai uniós forrásokat, ha jól tudom, a kormány célkitűzése a rendelkezésre álló 
keretek 95 százalékának a felhasználása, egy kérdésem van: hogyan? A hátralévő két évben 
hogyan és milyen eszközökkel kívánja ezt ön elérni? Hiszen éppen most jelentette be a 
kormány, amint már említettem, a közlekedésből a pénzek átcsoportosítását más területre, 
ennek az időigényével, előkészítési idejével és pályázati feltételeivel kapcsolatban a kérdésem 
az, hogy hogyan.  

Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Nagyon világos, egyszerű kérdéseket tettem fel, 
tudom, hogy a válaszok nem egyszerűek, a kérdések lehetnek egyszerűek ilyen esetben, de 
szeretnénk minden más típusú felhangtól eltekintve megítélni az ön felkészültségét erre a 
nagyon felelősségteljes miniszteri posztra, amely egy fontos minisztérium élén egy nagyon 
komoly vezetői, szakmai és közéleti szerepvállalást jelent Magyarországon.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további kérdés. (Dr. Dancsó József 

jelentkezik.) Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Úgy gondolom, hogy ezen a 
meghallgatáson az önéletrajza alapján és az ön által elmondottak alapján is arról kell 
véleményt formálnunk, hogy az alkalmasság vonatkozásában megfelelően tudja-e ellátni 
ennek a fontos minisztériumnak a feladatát.  

Úgy gondolom, hogy ezekre a nagyon konkrét és nagyon aprólékos kérdésekre még 
nem feltétlenül kell hogy az ön birtokában legyenek a válaszok, hiszen meg kell ismerkednie 
ezzel a területtel mélységében is, és akkor lehet erre olyan válaszokat adni, amelyek mindenki 
számára megnyugtatóak. Az én kérdésem e tekintetben inkább egyfajta folyamat értékelése 
lenne.  

Talán ön előtt is ismert az, hogy az előző időszak, az előző kormányzat egyik 
legnagyobb hiányossága az volt, hogy az európai uniós források irányítása, kifizetése, 
egyáltalán azoknak az elképzeléseknek a megvalósulása, amelyeket elfogadtatott Brüsszellel 
az akkori kormány, enyhén szólva is nehézkes volt, illetve nem váltotta valóra az 
elképzeléseket. Ez elsősorban olyan beruházásokra irányult, amely nem feltétlenül 
Magyarország érdekeit jelentette, nem a termelőszférában történtek előrelépések. Tudjuk jól, 
hogy az Orbán Viktor vezette kormány ebben is egy jelentős fordulatot hajtott végre, az Új 
Széchenyi-tervet meghirdettük. Ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy hogyan 
értékeli ennek az Új Széchenyi-tervnek az első eredményeit, hogyan látja a prioritások 



- 10 - 

átalakulását, és milyen elképzelései vannak arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne – és 
ebben egyetértek Szekeres Imre képviselő úrral – ezen források kifizetését felgyorsítani. 
Hiszen talán a legnagyobb probléma az elmúlt időszakban azzal volt, hogy mind a kis- és 
közepes vállalkozások, mind pedig az önkormányzatok arról panaszkodtak, hogy a kifizetések 
lassúak voltak, és nehézkesen jutottak a pénzekhez. Bízom benne, hogy a miniszterjelölt 
asszony erre különösen oda fog figyelni, hogy minél gyorsabban jussanak forrásokhoz a 
gazdaság szereplői, hiszen ez alapvető érdeke, úgy gondolom, valamennyi piaci szereplőnek.  

Köszönöm szépen, elnök úr. (Pősze Lajos jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönjük. Pősze Lajos képviselő úr következik.  
 
PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a jelölt asszonynak, hogy egy ilyen 
időszakban vállalja ezt a felelősséget és ezt a kihívást, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy milyen 
gyakran, havonta változnak a lehetőségek, a kilátások, nem elsősorban Magyarország, hanem 
a nemzetközi környezet miatt. Nagyon nehéz és nagyon nagy felelősség egy ilyen helyzetben 
rövid vagy hosszú távú fejlesztéseket tervezni, vállalni, megvalósítani, úgyhogy még egyszer 
köszönet ezért, és sok sikert kívánok ehhez a munkához.  

Ami a konkrét területet illeti, amit szeretnék megkérdezni, itt már sok minden 
elhangzott, sok olyan dolog is, ami nem nagyon rajtunk múlik – például a gázszállításhoz, 
ahhoz, hogy mennyi a gáz világpiaci ára, Magyarországnak egyelőre nem sok köze van, de 
természetesen fontos dolog. Engem mindezeknél jobban érdekelne az, hogy sikerül-e 
Magyarországon végre egy olyan gazdasági környezetet, filozófiát meghonosítani és 
általánossá tenni, hogy a kis- és középvállalkozások alkossák a magyar gazdaság gerincét. A 
nagyvállalatok is lassan becsúsznak ebbe, hiszen alig van már magyar nagyvállalat, az európai 
és a világméreteket tekintve a magyar nagyvállalatok jelentős része máshol középvállalat. Ez 
nagyon fontos kérdés volna számomra, nagyon érdekelne, hiszen ne felejtsük el, hogy húsz 
éve ezt mondja mindenki, hogy a kis- és középvállalkozások legyenek a magyar gazdaság 
gerincei, és akkor mondhatnánk az osztrák, a német, az olasz, a görög mintát, és a többi. 
Ebben a kérdésben milyen lehetőségeket lát, van-e ezzel kapcsolatban elképzelése?  

Köszönöm szépen. (Dr. Veres János jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Veres képviselő úr, tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Jelölt 

Asszony! A kérdésem úgy fogalmazható meg, hogy az 1998-2002 közötti, fejlesztési bankos 
időszakban foglalkozott-e ön a nyíregyházi konzervgyár, az EKO Kft. témájával, és ha igen, 
akkor milyen minőségben foglalkozott ezzel a kérdéskörrel.  

Miután a számunkra kiosztott életrajz tartalmazza ugyanebben a periódusban az 
infrastrukturális fejlesztések céljából létrehozott cégek működtetésében való aktív 
közreműködést, kérem, pontosítsa ezt. Nevezetesen: az akkor költségvetésen kívül elszámolt, 
Magyar Fejlesztési Banknál bonyolított autópálya-építések ügyével foglalkozott-e ön ebben a 
periódusban vagy sem?  

A harmadik kérdésem az lenne, hogy a számunkra kiosztott önéletrajz nyelvtani 
felülvizsgálatát vajon elvégezte-e valaki, ön vagy bármely más munkatársa, tud-e ön erről, 
különös tekintettel mondjuk az 1995. évre vonatkozó bejegyzésre.  

Ez a három kérdésem lenne.  
Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) 
Engedje meg, miniszterjelölt asszony, hogy én is feltegyek két kérdést önnek. 

Az egyik arra vonatkozik, hogy az ön elődje, Fellegi Tamás miniszter úr azt válaszolta 
nekem egy kérdésemre február közepén, hogy ez év végére elkészül az az államivagyon-
leltár, amit már nagyon régóta vár a szakma, a képviselők és az ország széles közvéleménye 
is, tehát annak a tételes ismerete, hogy mije van, milyen ingatlanai vannak elsősorban 
Magyarországnak az állami szférában. Olyan információkat kaptam az utóbbi napokban, hogy 
ez a vagyonleltár csúszni fog legalább egy esztendőt. Kíván-e ön majd az ügyben tenni 
valamit, ha miniszterré kinevezik, hogy ez a vagyonleltár mielőbb elkészüljön? Hiszen ön 
említette a bevezetőben, hogy a közpénzek átláthatóságára fog törekedni, azok racionális 
felhasználására fog törekedni – azt gondolom, ehhez elsősorban azt kell ismerni, hogy 
egyáltalán mink van a közvagyon terén. 

A másik kérdésem pedig az, hogy jelentős összegeket remél a magyar kormány és mi 
mindannyian az európai uniós támogatásokból, hiszen több mint 250 milliárd forintnyi 
hozzájárulást tervezett a parlament a jövő évi költségvetésben olyan célból, hogy ezekkel az 
összegekkel mint az Európai Unió tagországa hozzájárulunk az Unió költségvetéséhez, 
cserébe azért, hogy ennél jóval nagyobb összegeket kaphassunk. A kérdésem arra vonatkozik, 
hogy ez a jóval nagyobb összeg, amire számítunk annak érdekében, hogy – mint ön említette 
– a növekedési esélyeinket növelni kell, a munkahelyteremtést ugyancsak, és ezek az uniós 
források erre jó lehetőséget teremtenek akkor, ha ezeket képesek leszünk lehívni. Közismert 
az, hogy a tagországok sohasem tudják száz százalékban azt a kötelezettséget realizálni, ami 
az Unió költségvetésében van. Körülbelül hány százalékos az az elfogadható küszöbérték, 
amivel ön már elégedett lenne, hogy tudniillik az elméletileg lehetséges támogatások hány 
százalékát fogja tudni Magyarország lehívni 2012-ben? 

Ezek az én kérdéseim, és akkor még egyszer megkérdezem, van-e másnak még 
kérdése. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor átadom a válaszra a szót miniszterjelölt 
asszonynak. Parancsoljon! 

Válaszadás 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
Megkísérlek a kérdésekre csoportosítva válaszolni, elsőként talán a kis- és 
középvállalkozások finanszírozására, a pályázati támogatásokkal kapcsolatos kérdéskörre. Az 
elmúlt időszakban a megtett intézkedések hatására – gyorsítás, egyszerűsítés – már jelentős 
eredményeket értek el a Fejlesztési Minisztérium alá rendelt NFÜ és a közreműködő 
szervezetek. Csak egy-két számot mondanék, ami azt gondolom, ezt nagyon jól mutatja és 
tükrözi. Például a vállalkozásokkal megkötött szerződések heti átlaga 103-ról 
megduplázódott, 200-ra emelkedett. Az elmúlt három hét során most már rekordmértékiben, 
34 milliárd forinttal emelkedett a kifizetések összege. Azt gondolom, ezek azt mutatják, hogy 
az eddig megtett gyorsító, hatékonyságra törekvő intézkedések elérték a céljukat. Nyilván 
további, egyébként egy kormányhatározatban is meghatározott további feladatok is állnak a 
minisztérium és a minisztérium alá rendelt társaságok előtt.  

Talán a legfontosabbnak azt tartom, hogy az adminisztrációt, a pályázókra háruló 
adminisztrációs, előkészítési, részben költségeket, részben bonyolult folyamatokat tovább 
egyszerűsítsük, gyorsítsuk, mert van például egy apróságnak tűnő, de nagyon fontos elem, 
például hogy a pályázathoz benyújtott dokumentációk körét minél jobban lecsökkentsük, 
minél egyszerűbbé tegyük. Miután ezek a pályázatok döntő többségében utófinanszírozásúak, 
ezért nagyon fontos annak a kérdéskörnek a megoldása, hogy a pályázók milyen módon 
jutnak részben a saját forrásaikat kiegészítő hitelhez, részben pedig a pályázaton elnyert 
pénzek előfinanszírozásához. Ezen dolgozik a Fejlesztési Bank, megpróbálunk, az ott dolgozó 
kollégák megpróbálnak egy olyan konstrukciót kialakítani, amellyel kitöltik azt az űrt, amit az 
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elmúlt időszakban a kereskedelmi bankoknál a lelassult hitelezési tevékenység hagyott maga 
után.  

Szintén ehhez a témakörhöz tartozik, és azt gondolom, itt is folynak a munkálatok, és 
nagyon fontos, hogy ezek mihamarabb befejeződjenek, hogy egyfajta kombinált támogatási 
rendszer alakuljon ki, különös tekintettel arra, hogy az elkövetkezőkben az uniós pénzek 
elsősorban a visszatérítendő formát fogják ölteni a vissza nem térítendő támogatások mellett. 
Egy, a mikrovállalkozások számára már igénybe is vehető konstrukció ki is alakult, ami azt 
jelenti, hogy az elnyert támogatás mellett a nyertes pályázó igénybe vehet egy kedvezményes 
állami támogatásos hitelt. Azzal kapcsolatban, hogy ezt milyen mértékben – itt az 
összegszerűségére gondolok – és milyen körre lehet kiterjeszteni, a munkák folynak, zajlik 
ennek a konstrukciónak a modellezése. Azt gondolom – ahogy itt ez már több ízben 
elhangzott részben az önök kérdéseiből kiolvashatóan is, részben abból is, amit elmondtam –, 
ezt én nagyon fontos feladatnak tartom, amire, és csak még egyszer meg tudom ismételni: 
kiemelt figyelmet szeretnék fordítani.  

Azok a nagyon fontos területek, amelyek itt a kérdésekben szintén felmerültek – a 
közösségi közlekedés, MÁV –, ezek kapcsán azt szeretném elmondani vagy megerősíteni, 
hogy meghatározásra, elfogadásra került egy stratégia, kialakult egy részletes koncepció, ez 
vonatkozik a közösségi közlekedésre, a MÁV-ra is; nyilván a jelenlegi gazdasági helyzet 
annak a maradéktalan megvalósulását, ami az eredeti koncepcióban szerepelt, nem teszi 
lehetővé. Gondolok itt például arra – hogyha most a MÁV-ról akarok először beszélni –, hogy 
ott teljes körű konszolidációval számolt mindenki, és a teljes körű konszolidációt követően 
vezették le mindazt a gondolatot a stratégia kialakítói, amelyek végezetül arra vezettek, hogy 
egyfajta közlekedési holding létrehozása szóba jöhessen. Ehhez képest az akkor tervezett és 
számolt, a MÁV-ra fordítható összeg, ami – emlékeim szerint – 300 milliárdot tett ki, mára 
50 milliárdra csökkent, ami mindössze arra lesz elegendő, hogy a MÁV adósságállománya a 
2012-es évben ne növekedjék. Most ebben a tekintetben nyilván lehet szervezeti 
racionalizálási lépéseket tenni, a MÁV vezetősége ezt a munkát el is kezdte. Nyilván ennek a 
részleteiről nekem tájékozódnom kell, tehát arra, hogy ez milyen stádiumban van és milyen 
ponton áll ebben a pillanatban, nem tudok önnek választ adni, ehhez időre van szükségem.  

A másik, ami a közutakra vonatkozó kérdés volt. Azt, hogy a közutakra fordítható, 
tehát a KÖZOP-os forrásokból átcsoportosításra kerül egy jelentős összeg, annak az oka az, 
hogy – ahogy szintén ma már elhangzott – az érdekünk az, hogy az uniós forrásokat a lehető 
legnagyobb mértékben kihasználjuk. Az infrastruktúrához kapcsolódó projektek 
előkészítettsége meglehetősen alacsony szinten volt – százalékban, gondolom –, nagyon 
kevés olyan előkészített projekt volt és van ma is, ami lehetővé tenné, hogy a KÖZOP-ban 
rendelkezésre álló forrásokat föl tudjuk használni, és miután az infrastrukturális fejlesztések 
előkészítési időtartama, az engedélyezési eljárások hosszadalmas menete nyilvánvalóan nem 
tenné lehetővé, hogy teljes mértékben föl tudjuk a pénzeket használni. Így született meg az a 
döntés, hogy a pénzek energiaracionalizálásra kerülnek átcsoportosításra, miközben azoknak a 
projekteknek – és itt elsősorban az előkészítésre gondolok –, amelyeket meg lehet ebben a 
rendelkezésre álló rövid időben valósítani, azok előkészítésének a felgyorsítására, illetve 
finanszírozására viszont megmaradtak a források.  

A Magyar Posta liberalizációjára való felkészülés folyamatban van, hogy a 2013-as 
nyitásra ez elkészüljön és megvalósuljon, erre mindenki megtesz minden erőfeszítést. 
Tudomásunk szerint a jövő év közepére készülnek egy átfogó tervezettel, amit mindenkivel 
ismertetni fognak.  

Arról, hogy az európai uniós pénzek felhasználását hogyan látjuk, hogyan kíséreljük 
meg maximális mértékben kihasználni a rendelkezésünkre álló, most már viszonylag rövid 
idő alatt ebből a periódusból: azt gondolom, hogy az imént elmondottak, tehát részben például 
a KÖZOP-ból átcsoportosításra kerülő pénzek az energiaracionalizálásra, részben az, hogy a 
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hátralévő időben megkíséreljük felgyorsítani az eddiginél is nagyobb mértékben a 
vállalkozásfinanszírozásokat, lehet a járható út és a megoldás.  

Ami az államivagyon-leltárra vonatkozó kérdést illeti, ez folyamatosan készül, most 
már jól látszik, hogy egy határidő-módosítási kérelemmel kell a Nemzeti Vagyonkezelőnek, 
illetve a felügyeletét ellátó minisztériumnak előállnia, ugyanakkor a tervek és a szándékok 
szerint már januártól az eredményeket folyamatosan közzé fogják tenni, és nyomon lehet 
követni, hogy ugyan némi csúszással, de milyen ütemben halad most már előre a munka.  

Az európai uniós támogatások minél nagyobb összegben való lehívását illetően 
nyilván a száz százalék egy olyan ideális állapot, amit, azt gondolom, még soha senkinek nem 
sikerült elérnie. Azt hiszem, hogy ebben a pillanatban is azt kellene mondani, hogy a száz 
százalékkal lennék elégedett, de ez nyilvánvalóan nem egy racionális megközelítés, az 
azonban biztos, hogy egy olyan tartalékfelhasználási lehetőséget kell kidolgozni és mindig 
szem előtt tartani – és akkor megint visszautalok az átcsoportosításra a KÖZOP és egy más 
felhasználási lehetőség között –, ami közelebb visz minket ahhoz, hogy a nagymértékű 
felhasználást elérjük.  

Az orosz gáz ügyében még folynak a tárgyalások, ez egy állandó folyamat, Fellegi 
miniszter úr is az elmúlt időszakban folyamatos tárgyalásokat folytatott, ez a továbbiakban is 
így lesz, ezekben a pillanatokban is zajlik, tehát úgy gondolom, hogy e tekintetben nem 
rendelkezem olyan mély tudással, hogy erről itt önök előtt be tudjak számolni.  

Végezetül, az 1998-2002 között betöltött szerepemről a Fejlesztési Banknál: ahogy az 
önéletrajzomból is kiderül, én ott elsősorban a hitelezési területért voltam felelős, ezenkívül 
hozzám tartozott az úgynevezett beruházási iroda. A beruházási iroda feladata volt az, hogy 
létrehozza a nemzeti autópálya-kezelő társaságot, illetve az akkor három társasággá osztott, 
meglévő autópályák kezelését összevonva kialakítottuk az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t. Ez 
a beruházási iroda volt hivatott többek között egyébként arra is, hogy miután akkor az 
autópálya-építések finanszírozása más megközelítésből történt, mint napjainkban, a fejlesztési 
bankos hitelezési tevékenységnek megfelelően kialakítsa azt a konstrukciót, amellyel aztán el 
tudtuk kezdeni az autópálya-építést, és itt megint a finanszírozásra gondolok. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Mi is köszönjük, miniszterjelölt asszony, a válaszait. Kérdezem a 

képviselőtársaimat, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van észrevétele, véleménye. 
(Boldvai László jelentkezik.) Boldvai képviselő úr! 

Észrevételek, vélemények 

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszterjelölt 
Asszony! Az az igazság, hogy a bizottsági ülés elején egyetlen kérdést szerettem volna önnek 
feltenni, de a kérdésekre adott válasza alapján ez kettőre – illetve egy megjegyzéssel – 
bővülne.  

Arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy ne higgyen el mindent annak a 
papírhalomnak vagy annak a szóbeli tájékoztatásnak, amelyet önnek a felkészülés során 
adtak. Azért mondom ezt, mert ön itt a bizottsági ülésen a KÖZOP-os pályázati pénzek 
átcsoportosítását azzal indokolta, hogy nincs kellően előkészített pályázat arra, hogy a 
korábban betervezett összegek lehívásra kerülhessenek a jelenleg folyó európai uniós 
finanszírozási tervben.  

Az ön mellett ülő államtitkár úr írásbeli kérdésemre az elmúlt egy évben olyan választ 
adott például a KÖZOP-os programban futó és a Bajnai-kormány által elfogadott, Nógrád 
megyei 21-es út négynyomúsítása kapcsán, hogy azért nem lehet ezt befejezni mintegy 
30 milliárd forintos támogatási összeggel a 2013-ig tartó európai uniós finanszírozási 
ciklusban, mert az európai uniós finanszírozási ciklus KÖZOP-os pályázati keretében túl sok 
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pályázat van, és erre nem áll kellő forrásmennyiség rendelkezésre. Azért említem ezt a példát, 
mert ha az önnek adott tájékoztatások hasonlóképpen megalapozottak vagy nem 
megalapozottak, akkor borzasztóan nagy a baj, mert önt is egy olyan utcába viszik bele, egy 
olyan feladat elvállalására kényszerítik, amelyben a felkészülése valószínűleg nem 
megalapozott, és a későbbiekben borzasztóan sok kudarc és csalódás fogja önt érni. 

Igazából azt szerettem volna öntől megkérdezni, és ez a valódi kérdésem az ön által 
elmondott válaszok végén – ez az utolsó bizottsági meghallgatása a parlamenti kinevezés, 
illetve jóváhagyás előtt –, hogy nem gondolja-e úgy, miniszterjelölt asszony, hogy önnek 
személyesen és talán az önt jelölő miniszterelnök úrnak is akkor tenné a legjobbat, ha ezt a 
jelölést ön visszautasítaná és nem fogadná el. Nem gondolja-e ez után a szerepléssor után – és 
még egyszer mondom, az ön jól felfogott érdekében és talán a kormányfő tekintélyének 
megóvása érdekében –, hogy ettől a jelöléstől el kellene állnia?  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Dr. Veres János jelentkezik.) Veres 

képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Jelölt 

Asszony! A nyíregyházi EKO Kft., azaz a konzervgyár kapcsán föltett kérdésemet nem 
érintette a válaszában, ezért szeretném még egyszer megkérdezni.  

Köszönöm. (Szijjártó Péter jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Szijjártó képviselő úr, alelnök úr, tessék! 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Csak annyit szeretnék 
mondani, hogy a miniszterjelölt asszony az elején kifejezetten felhívta a figyelmet arra, hogy 
politikai területen tapasztalatlan, amit itt egymás között ne tekintsünk egy eredendő bűnnek 
csak azért, mert mi tapasztaltak vagyunk, mi más területen lennénk egészen biztosan 
tapasztalatlanok, senki nem úgy születik, hogy politikailag tapasztalt, és ki ekkor, ki pedig 
akkor lép a politikai pályára, ahogy a jószerencse vagy a Jóisten vagy az élet alakulása éppen 
azt indokolja.  

Én csak azt szeretném mondani önnek, tisztelt miniszterjelölt asszony, hogy az 
semmiféleképpen ne tévessze meg, amit ebben a bizottságban hall. A szocialista 
képviselőtársaink ennél jóval durvább hangnemben szokták a kormányzati tisztségviselőket 
minősítgetni. Az, hogy önt már a kinevezése előtt minimális bizalom megadása híján ilyen 
módon minősítgetik, semmiképpen ne szegje a kedvét. Biztatásként azt tudom mondani 
önnek, hogy ha majd ide tetszik járni, ebbe a bizottságba, ennél sokkal rosszabb lesz. 
(Derültség.) 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Engedje meg, alelnök úr, hogy azért egy kicsit korrigáljam ezt a véleményét. 

Én semmiféle durvaságot jellemzőnek nem tartok. Előfordulnak indulatosabb kifejezések, de 
ne keltsünk olyan képet, mintha ez jellemezné a bizottság működését, engedelmet kérek.  

Kinek van még észrevétele? (Dr. Szekeres Imre jelentkezik.) Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Persze, senki nem 

születik politikai tapasztalatokkal, de nem is lesz miniszter. A folyamat persze mindig 
megkívánja, hogy szakmai és politikai előélete legyen valakinek, amely predesztinálja egy 
kinevezésre, egy jelölésre. Ha ilyen nincs, akkor felmerül a kérdés, hogy mi az ok. Felmerül a 
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kérdés, hogy miért a miniszterjelölt asszonyt jelölte a miniszterelnök úr miniszternek. Alelnök 
úr elmondta, hogy nincs politikai tapasztalata, az életrajzából kiderül, hogy a Fejlesztési 
Minisztérium tevékenységének csak egy szűk részletével foglalkozott, akkor a kötelező 
udvariasság mellett is, nem a miniszterjelölt asszonyhoz, félreértés ne essék, a miniszterelnök 
úrhoz szólhat a kérdés, hogy akkor miért jelölte.  

Szeretném világossá tenni, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket föltettem 
miniszterjelölt asszonynak, kivétel nélkül szakmai kérdések voltak. Érdemben nem kaptam rá 
választ, ezért szeretném elmondani, hogy a szocialista képviselőcsoport nem fogja támogatni 
az ön kinevezését, és nem azért mondjuk ezt, mert a Fidesz-KDNP-kormány tagjainál ez 
kötelező nálunk – azért volt ez alól kivétel természetesen –, hanem azért, mert az itt 
elhangzottak alapján nem tartjuk önt alkalmasnak erre a munkára. Nem bántó szándékkal 
mondjuk, és nem is a bizottságban eluralkodott rossz hangulat miatt, hanem egyszerűen 
ténymegállapításként. Ez a mi álláspontunk. Nyilván a kormánypárti többség ezt nem osztja, 
az az ő álláspontjuk, de azért azt szeretném világossá tenni, hogy itt döntően az motivált 
bennünket, hogy egy ilyen nagy minisztérium irányítása, ilyen szerteágazó szakmai kérdések 
koordinálása megkövetel bizonyos szakmai és politikai előéletet. Megkövetel egy olyan 
felkészültséget, amelynek alapján önnek január 2-án, hétfőn reggel a minisztériumba belépve 
papírokat kell aláírnia, felelőssége teljes tudatában mint miniszter, annak az összes 
következményével együtt. Tehát nem bántó szándékkal mondta Boldvai képviselő úr sem, 
mikor megkérdezte öntől, hogy biztos-e, hogy ezt önnek vállalnia kell. 

Summa summarum, a szocialista képviselőcsoport nem fogja támogatni az ön 
kinevezését, köszönöm szépen. (Szijjártó Péter jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szijjártó Péter alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Azt kell mondanom, hogy igaza van a szocialista képviselőtársaknak, soha 
nem fordult elő még ebben az országban, hogy valaki a gazdasági életből érkezvén, nulla 
politikai tapasztalattal vezető kormányzati tisztséget látott el Magyarországon, mert jól 
emlékszünk, soha nem hívták Oszkó Péternek a pénzügyminisztert, és soha nem hívták Bajnai 
Gordonnak a miniszterelnököt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több észrevétel nem lesz. Visszaadom a 

szót miniszterjelölt asszonynak reagálásra, és azt követően dönt a bizottság arról, hogy 
alkalmasnak ítéli-e a miniszterjelölt asszonyt arra, hogy kinevezzék miniszternek. 
Parancsoljon! 

Reflexiók 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Az utóbb elhangzottakra 
egy dolgot szeretnék mondani. Egy dolgot szeretnék megerősíteni, ami talán nem volt elég 
hangsúlyos: gyakorlati ember voltam, gyakorlati ember vagyok, amit eddig elértem, azt a 
munkámmal értem el, a jövőben is ezt kívánom tenni. Úgy hiszem, azt a gyorsítási 
folyamatot, ami feltétlenül szükséges, fogom tudni segíteni, és szándékaim szerint igen, 
fogom tudni segíteni mindazokkal a gyakorlati tapasztalatokkal és elképzelésekkel, 
amelyekkel – még egyszer hangsúlyozom – a gyakorlati megvalósításhoz rendelkezem.  

A többire nem kívánok reagálni, köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Tehát szavazás következik arról, hogy a költségvetési 
bizottság támogatja-e Németh Lászlóné miniszterjelölt asszonyt abban az ügyben, hogy 
miniszterré nevezze ki a köztársasági elnök úr.  

Aki ezzel a javaslattal egyetért, tehát azzal, hogy támogassa a bizottság, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen szavazat. Ki nem ért egyet a kinevezéssel? 
(Szavazás.) 6 nem szavazat. Tartózkodás nem volt, tehát a bizottság 19 igen szavazattal, 
6 nem szavazat ellenében támogatja a miniszterjelölt asszony kinevezését miniszterré.  

Köszönjük szépen a megjelenését és a szereplését, hasonlóképpen államtitkár úrnak is 
a szolidáris itt létét. Szép napot kívánok mindkettőjüknek, viszontlátásra! (Németh Lászlóné, 
dr. Fónagy János és munkatársai elhagyják az üléstermet.) 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló T/5281. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottság ülését a 2. napirendi ponttal, aminek 
a keretében kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására kerül sor. A fiatalkorúak 
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló számú 
törvényjavaslatról van szó, és miután első helyen kijelölt bizottság ez ügyben a bizottságunk, 
ezért az összes javaslatot át kell tekintenünk. Gondolom, a kiegészítő ajánlás mindenkinek 
megvan, mehetünk sorban.  

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Aradszki András képviselő úr módosító 
indítványáról kérdezem az előterjesztő képviselőjét, Mengyi Roland urat, képviselőtársunkat, 
hogy miként vélekedik erről az indítványról.  

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány véleményét kérdezem.  
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány sem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről ki támogatja az indítványt? (Nincs 

jelzés.) Senki nem támogatta a bizottság részéről. 
A 2. ajánlási pontban Ékes képviselő úr indítványa következik. Az előterjesztő 

véleményét kérem.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a kormány is támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A 

bizottság többsége is támogatja. 
A 3. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr indítványa. Az előterjesztő 

álláspontját kérdezem. 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormányt kérdezem. 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a kormány is támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A 

bizottság többsége is támogatja. 
A 4. ajánlási pontban Bánki Erik képviselő úr indítványáról kérdezem az előterjesztő 

álláspontját. 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. És a kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Nincs jelzés.) A bizottság sem támogatja. 
Az 5. ajánlási pontban Aradszki képviselő úr indítványa következik.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Nincs jelzés.) A bizottság sem támogatja. 
A 6. ajánlási pontban Ékes képviselő úr indítványa következik.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormányt kérdezem. 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat, a bizottság sem támogatja. 
A 7. ajánlási pontban Ékes képviselő úr indítványáról kérdezem az előterjesztőt.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége is 
támogatta. 

A 8. ajánlási pontban Bödecs Barna, Kiss Sándor képviselő urak indítványa. 
Előterjesztő véleménye?  

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége 

támogatta az indítványt. 
A 9. ajánlási pontban Bödecs Barna, Kiss Sándor indítványa.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság egyharmada támogatta a 9. pontban lévő indítványt.  
A 10. ajánlási pontban Bánki Erik javaslata következik.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány viszont nem támogatja. És a bizottság? (Nincs jelzés.) A 

bizottság sem támogatja. 
A 11. pontban Aradszki András indítványáról kérdezem az előterjesztőt.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság? (Nincs jelzés.) A bizottság sem 

támogatja. 
A 22. ajánlási pontban Bánki Erik, Csizi Péter képviselők indítványáról kérdezem az 

előterjesztőt.  
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DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. És a kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány viszont nem támogatja. A bizottságot kérdezem (Nincs jelzés.) A 

bizottság sem támogatja. 
A 13. pontban Ékes képviselő úr indítványa következik. Előterjesztő?  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő ezt nem támogatja. És a kormány? 
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány viszont támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) 

A bizottság többsége támogatta. 
A 14. ajánlási pont Ékes képviselő úr indítványa. Mi az előterjesztő véleménye?  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. És a kormány?  
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem 

támogatja.  
A 18. ajánlási pont Ékes képviselő úr indítványa. Az előterjesztő véleménye?  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. És a kormány?  
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

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

támogatja.  
A 19. ajánlási pont Bánki Erik és Csizi Péter indítványa. Az előterjesztő véleménye?  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. És a kormány?  
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 



- 20 - 

 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem 

támogatja. 
A 21. ajánlási pont Ékes képviselő úr indítványa. Mi az előterjesztő véleménye? A 21. 

egy nyerő pont.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), előterjesztőként: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. És a kormány?  
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

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

támogatja. Köszönöm szépen.  
Akkor van még ez ügyben egy bizottsági módosító javaslat is, amelyről döntenünk 

kell. Erről a bizottsági módosító javaslatról kérdezem az előterjesztő véleményét.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), előterjesztőként: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő a bizottsági módosítót nem támogatja. Kérdezem a kormány 

véleményét, hogy van-e ez ügyben álláspontja.  
 
DEÁK KRISZTINA szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatja. A bizottság tagjait 

kérdezem, hogy ezek után benyújtsuk-e ezt az indítványt módosító indítványként. Ki az, aki 
úgy dönt, hogy ezt annak ellenére nyújtsa be a bizottság, hogy sem az előterjesztő, sem a 
kormány nem támogatja? Ki ért ezzel egyet, hogy benyújtsuk? (Nincs jelentkező.) Senki nem 
ért vele egyet, tehát nem nyújtja be a bizottság ezt az indítványt. Köszönöm szépen.  

Ezzel a második napirendi pontunkkal is végeztünk. Köszönöm szépen Mengyi 
Roland úrnak a közreműködését és a kormány képviselőjének a segítségét.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pontban két ügyet szeretnék önök elé terjeszteni. Az egyik az, 
hogy szeretném, ha egy régóta húzódó ügynek a végére pont kerülhetne, ez az ügy pedig az a 
két határozat, amelyet a bizottság hozott a jegybank elnöke ügyében. A második 
határozatunkra emlékeztetem önöket, amelynek az volt a lényege, hogy a jegybank elnöke 
válaszoljon néhány kérdésre, amit a bizottság feltett neki. Ez a válasz megérkezett, 
olvashatták az e-mailjükben a választ.  

A kérdésem az, és ezt tekintsék valamilyen konzultatív jellegű kérdésnek, hogy 
mitévők legyünk ezek után, hiszen a labda most nálunk van, újra a bizottságnak kell A-t vagy 
B-t mondania az ügyben, hogy az ismételt levélváltás ismeretében javasolja-e az 
Országgyűlésnek napirendre venni a jegybank 2010. évi tevékenységéről szóló jelentést, a 
hozzá tartozó felügyelőbizottsági jelentéssel, számvevőszéki jelentéssel együtt. Hiszen a 
jegybank elnöke két hét várakozás után, két hét felkészülési idő után – mindegy, minek 
nevezem – végül is válaszolt a kérdésekre, amelyeket a bizottság feltett neki.  

Ez a kérdésem, és ez ügyben kérem, hogy akkor valamire jussunk. (Dr. Veres János 
jelentkezik.) Veres képviselő úr! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Javaslom, elnök úr, hogy hozza meg a bizottság ezt a 

döntést, amit az elnök úr szóban ismertetett. Korábban írásban már itt volt a bizottság előtt ez 
a döntés, és akkor egy ügyrendi indítvány kapcsán, amelyet, ha jól emlékszem, Szarvas 
polgármestere nyújtott be, a bizottság a halasztás mellett döntött.  

Miután az akkori kérdésekre a válasz megérkezett, nem látok olyan okot, ami miatt ne 
lehetne az Országgyűlés elé engedni a jegybank beszámolóját, úgy, ahogy az elnök úr 
elmondta, azzal a két jelentéssel együtt, ami ezzel kapcsolatban született. Tehát javaslom, 
hogy a bizottság az elnök úr által most szóban előterjesztett és korábban írásban már a 
bizottsághoz előterjesztett indítványról szavazzon, azaz a bizottság a jelentés általános vitára 
való alkalmasságát állapítsa meg, és indítsa el a folyamatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez egy világos álláspont. Annyi korrekciót teszek hozzá, hogy 

írásban nem került a bizottság elé az az alternatív javaslat, a tervezete készen volt, de végül 
is… (Dr. Veres János jelentkezik.) Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, napirenden szerepelt azon a bizottsági 

ülésünkön, amelyet a többség elfogadott napirendként, tehát ilyen értelemben a dolog 
megtörtént.  

 
ELNÖK: Maga az ügy volt napirenden, illetve most is napirendre erőltetem. Veres 

képviselő úrnak van egy világos álláspontja, nem akarom megismételni, egyértelmű volt. 
Kinek van más, ehhez kapcsolódó véleménye? (Szijjártó Péter: Formailag mi az, amit most 
teszünk?)  

Kérem tisztelettel, az alelnök úrnak mondom, hogy a bizottság írt egy levelet a 
jegybank elnökének, sok kérdést tett fel ebben, és úgy zárta a bizottság azt a határozatát, 
amelyben ezeket a kérdéseket feltette, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2010. évi jelentésének 
általános vitára való alkalmasságáról majd akkor fog a bizottság állást foglalni, ha a jegybank 
elnökének a válaszai megérkeztek. Megérkeztek a válaszok, tehát nekünk döntenünk kell, 
hogy most akkor mi legyen. (Babák Mihály: Majd jövőre!) Akkor megkérem, szíveskedjék 
ezt a jegyzőkönyv kedvéért elmondani. (Szijjártó Péter: Mit?) Hogy mit javasol, mi legyen a 
tennivaló. (Babák Mihály: Majd jövőre!) Ne bekiabálással, hanem tessék szót kérni és 
elmondani, hogy mi legyen. (Szijjártó Péter: Bocsánat, ez most kényszerítő, hogy szót kell 
kérni?) Ez egy javaslat.  

Kedves Alelnök Úr! Én dolgoztam vagy 30-40 évig hierarchiában, és az elvarratlan 
szálakat nem szerettem, sem mint beosztott, sem mint főnök. Benne van a levegőben egy ügy, 
és nekem mint bizottsági elnöknek, azt gondolom, kötelességem az elvarratlan szálakat 
elvarrni, erre tettem javaslatot. (Babák Mihály jelentkezik.) Tessék parancsolni, Babák 
képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Célszerűnek tűnik a javaslat, csak én 

azt mondom, hogy ne kapkodjuk el, ráér ez. (Derültség.) Majd jövőre ezt befejezzük, 
elolvassuk, és majd döntünk. Rengeteg elvarratlan szál van ebben az országban, nem lesz 
ebből semmi gond, baj, úgyse kerül napirendre most a tisztelt Házban, úgyhogy ráérünk erre 
még. Most tényleg ez nem ügydöntő kérdés, úgyhogy javaslom, hogy legközelebb tűzze 
napirendre.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Ez egy másik javaslat, ez úgy szól, hogy legközelebb tűzzem napirendre. Én 
a magam részéről elfogadom ezt a javaslatot, a legközelebbi ülésen napirendre… (Dr. Dancsó 
József jelentkezik.) Dancsó képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Már csak azért is 

indokolt ez, mert én nem olvastam még ezt az anyagot, tudtommal talán ma lett kiküldve, 
legalább annyi időnk legyen, hogy elolvassuk, és egy következő alkalommal, amikor ez 
napirendre kerülhet, akkor vegyük napirendre; a mai ülésünkön, úgy gondolom, nem célszerű 
ezzel foglalkozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Dancsó képviselő úr javaslatát elfogadom… (Dr. Szekeres Imre 

jelentkezik.) Elfogadom, és mielőtt még befejezném, amit akartam, Szekeres képviselő úr kért 
szót.  

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Többször elhangzott, hogy a magyar 

Országgyűlésnek, a magyar képviselőknek az a kötelessége, hogy ha érkezik egy javaslat a 
Házhoz, akkor azt tanulmányozzák. A kormánypárti többség többször ezzel érvelt a plenáris 
vitákban, amikor szóvá tette az ellenzék, hogy 500-600 módosító hirtelen ott terem, és 
legalább az elolvasásra adjanak tíz percet – itt több mint két nap állt rendelkezésre. (Babák 
Mihály: Már akinek!)  

Az interneten megkaptuk a levelet a bizottságtól, és módunk volt áttanulmányozni. A 
képviselő urak is megkapták, mert mi is mint költségvetési bizottsági tagok kaptuk meg 
természetesen, nem más formában. Meg tudom mutatni a listát, itt van még a gépemen. Tehát 
volt mód áttanulmányozni. Javaslom, hogy akkor ez történjen meg, és ma tartson a 
költségvetési bizottság egy ülést, egy óra múlva vagy másfél óra múlva (Közbeszólások: Vagy 
holnap!), addig el lehet olvasni, és akkor döntsön róla a bizottság, tehát kompromisszumot 
ajánlok. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Befejezem a gondolatomat. Miután meghallgattuk 

Szekeres képviselő urat, én elfogadom Dancsó képviselő úr bölcs javaslatát azzal, hogy a 
legközelebbi bizottsági ülésünkre napirendre fogom javasolni (Babák Mihály: Igaz, hogy én 
mondtam, de mindegy!), és alternatív lehetőségeket... (Dr. Veres János jelentkezik.) Tessék, 
Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, nyilván tudomásul veszem az elnök ilyen 

értelmű szándékát, csak nem értek vele egyet. Szeretném, ha rögzítenénk jegyzőkönyvben, 
hogy aki ebben a kérdésben kezdeményező volt a bizottságban, aki a sok lezáratlan kérdést 
föltette, Babák Mihályról van szó személy szerint, nehogy félreértés legyen, Babák Mihály itt 
most a bizottsági ülésen közölte – nem tudom, hogy pontosan sikerült-e rögzíteni a 
jegyzőkönyvben, de én szeretném megismételni –, hogy ő bizony nem olvasta el a választ.  

Nagyon fontosnak tartotta, hogy föltegye a kérdéseit, de nem használta ki a 
lehetőséget, amikor megkapta a választ, hogy azt tanulmányozza, megismerje, elolvassa, 
fölkészüljön a bizottság ülésére, tudván azt, hogy ez a napirenden szerepel. (Babák Mihály: 
Nem szerepelt.) Szeretném, ha ez rögzülne.  

A másik dolog pedig, elnök úr, hogy miután tettem egy indítvány ezzel kapcsolatban, 
csak kérek erről szavazást. Miután napirenden szerepel a mi bizottsági ülésünkön, és a 
napirendi pont lezárásaként szeretném, hogyha erről szavaznánk.  

 
ELNÖK: Legyen szíves megfogalmazni a kérdést! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az indítvány úgy szólt, hogy miután a napirendi 
javaslatban szerepel, ezért szavazzon a bizottság arról, hogy a jegybank jelentését a bizottság 
általános vitára alkalmasnak találja, és a Ház elé javasolja.  

 
ELNÖK: De én azt mondtam, és természetesen akceptálom, hogy ezzel a képviselő úr 

nem ért egyet, de azt mondtam, hogy a legközelebbi bizottsági ülésre ezt az ügyet még 
egyszer napirendre fogom javasolni, és ott fog ez a döntés megszületni. Addig szíves türelmét 
kérem, és mindenkinek a lehetőséget megadjuk arra, hogy az új esztendő első napjaiban is 
ezzel a kérdéssel foglalkozzon. (Dr. Veres János: Kérem a szavazást elrendelni a 
javaslatomról!) Szavazást kér a képviselő úr a javaslatáról.  

Tehát ki az, aki egyetért azzal… (Közbeszólások. – Babák Mihály: Elnök úr, egy 
mondatot engedjen meg! Megszólíttattam, úgyhogy szeretném elmondani.) Babák képviselő 
úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Bizonyára Veres 

képviselő úrnak elkerülte a figyelmét az interneten is megjelent meghívó szövege, amelyben 
nincs napirenden. Egyebek szó van, csak ez nem egy egyebek, tévedés ne essék. Tehát 
szerintem tévedett Veres képviselőtársam, de nyilvánvalóan előfordul ilyen az év végi 
hajrában. Úgyhogy most nincs napirenden. Úgy gondolom, név szerint tegyük napirendre a 
legközelebbi ülésünkön. 

Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára gondoltam ezt elmondani. 
 
ELNÖK: Tehát, ha jól értem, a Házszabály szerint most Veres képviselő úr – ügyrendi 

szempontból közelítve a kérdést – azt javasolja, hogy ezt a kérdést vegyük napirendre, és 
döntsük el, hogy mit kezdünk vele. Jól értelmeztem a kérdését?  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha elnök úr így értelmezi elnökként, akkor igen.  
 
ELNÖK: Akkor tehát az a kérdésem, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy ezt a 

kérdést utólag felvegyük a mai napirendre. Aki ezzel egyetért, kérem, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság ezzel nem ért egyet. Kérem viszont akkor a 
bizottságot, hogy a másik javaslatot szíveskedjék elfogadni, miszerint a legközelebbi 
bizottsági ülésre a meghívóban ezt szerepeltetni fogom, és akkor remélhetőleg elvarrjuk a 
szálakat. Addig pedig mindenkinek javaslom, hogy tanulmányozza.  

Még van egy kérdés, kedves képviselőtársaim, ez is egy elvarratlan szál, de ezt talán 
könnyebb lesz elvarrni. Szintén olvasható volt az internetes levelezésben Salamon elnök 
úrnak a hozzám intézett levele, valamint a hozzá csatlakozó irományok. Ennek az a lényege, 
hogy van egy albizottságunk, amely az államadósság problémáival foglalkozott hosszú 
hónapokon át, ennek Dancsó képviselő úr az elnöke, és az albizottsági munka eredményét 
megkapta az alkotmányügyi bizottság, hogy ott is alakítsanak egy bizottságot, hogy ott is 
foglalkozzanak vele. Ez megtörtént, Salamon elnök úr megküldte nekem ennek a munkának 
az eredményét, én pedig azt javasolom tisztelettel Dancsó képviselő úrnak és az általa vezetett 
albizottságnak, hogy mielőbb tegyen a főbizottságnak, tehát nekünk javaslatot arra 
vonatkozólag, hogy a Salamon László elnök úr javaslatával, illetve kérésével mit tegyen a 
költségvetési bizottság. Egyébként azt javasolja nekünk, hogy a legfőbb ügyészhez 
forduljunk, részleteket most nem akarok mondani, nem is szükséges.  

Tehát hogyha ezt elfogadja a bizottság (Jelzésre:), és úgy látom, Dancsó képviselő úr 
elfogadja, akkor most a labdát tisztelettel odapasszolom az albizottságnak, és jó munkát 
kívánok az utolsó fordulóhoz. Ebben tehát megegyeztünk, köszönöm szépen.  
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Akkor viszont ezzel befejeztük az ülésünket, mindenkinek kívánok békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 54 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira és Szoltsányi V. Katalin 


