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Napirendi javaslat 

1. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7858. szám)   
(Bizottsági módosító javaslat megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)   
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Babák Mihály (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) 
Balla György (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Dr. Dancsó József (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz) 
Font Sándor (Fidesz)  
Herman István Ervin (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz)  
Magyar Anna (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz)  
 Dr. Pósán László (Fidesz)  
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Hoffman Pál (KDNP) 
Boldvai László (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Pősze Lajos (független) Hoffmann Pálnak (KDNP)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Seszták Oszkár (KDNP) Magyar Annának (Fidesz)  
Dr. Pósán László (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)  
Dr. Szekeres Imre (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Adorján Richárd főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Fömötör Barna (helyettes államtitkár) Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 33 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim! Mai bizottsági ülésünket megnyitom.  

A helyettesítéseket is figyelembe véve a bizottság határozatképes, ezért el tudjuk 
fogadni a napirendünket, mely kivételesen két részből fog állni, pontosabban kiegészül. Az 
általam javasolt napirend lényegében egy pontot tartalmazott volna, az ez évi központi 
költségvetésről szóló törvény módosítását célozta volna egy bizottsági módosító javaslat. Ez 
rendben is van, de érkezett egy napirend-kiegészítési javaslat Dancsó József képviselőtársunk 
aláírásával, amelyben második napirendi pontként azt indítványozza a képviselő úr, hogy a 
bizottság vegye napirendjére az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 
törvényjavaslat tárgyalását, és döntsön arról, hogy ezt általános vitára ajánlja-e. Így tehát most 
a két témáról együtt döntünk, egyrészt tehát az általam ajánlott egyes napirendi pontról, mely 
az eredeti meghívóban is szerepelt, illetve a most felolvasott, Dancsó képviselő úr által 
jegyzett, második napirendi pontnak ajánlott kérdés, valamint az egyebek. Tehát kettő plusz 
egyebek napirendet terjesztek elő, melyről vitát nem kell nyitni, hanem szavazni kell róla. 
Ezért aztán megkérdezem, hogy ki az, aki ezt a kibővített napirendi ajánlást elfogadja. Aki 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Igen, ez többség. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Kettő. 

A bizottság 13 igen szavazattal, három nem szavazat ellenében a bizottság elfogadta a 
módosított napirendet.  

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7858. szám)  

Ezek után rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására.  
Köszöntöm Adorján Richárd főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium 

főosztályvezetőjét, valamint Fömötör Barna helyettes államtitkár urat az NGM részéről. 
Azt fogom indítványozni, hogy a 2. kiegészítő ajánlást együtt kezeljük, amelynek a 

száma T/7858/10., és 6 pontból áll. Ezt együtt kezeljük, és javaslom, együtt szavazzunk róla. 
Mindenekelőtt szeretném megadni a szót a tárca képviselőjének. Tessék parancsolni! 
Támogatja-e, vagy nem támogatja. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
A T/7858. törvényjavaslathoz benyújtott egyetlen módosító indítványhoz mondok 

véleményt, amit az oktatási bizottság nyújtott be. Az előzetes kormányálláspont szerint 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Igen. Tehát, hogy egyértelmű legyen, a T/7858. törvényjavaslatról van szó, a 

10. ajánlás, erről tetszett beszélni, és ezt a kormány támogatja. A kormány vagy a tárca? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Előzetes álláspontot tudok mondani. Az előzetes tárcaálláspont, hogy támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja az oktatási bizottság indítványát, illetve most már a közös 

indítványt. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban. 
(Babák Mihály: Nincs.) Babák képviselőtársunknak nincs, a többi képviselőnek? (Nincs 
jelentkező.) Nincs, ezért szavazás következik. 
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Ki az, aki egyetért a T/7858/10. irományszámú, 2. kiegészítő ajánlással? Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 19 igen. Ki az, aki nem ért 
vele egyet? (Szavazás.) Három nem. 

A bizottság 19 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 
kiegészítő ajánlást.  

Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat (T/7927. 
szám)  

A második napirendi pont tárgyalására térünk át ezek után, ez pedig az állami 
vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat, amely most soron 
kívülire érkezett. Itt arról kell döntenünk, hogy ezt a törvényjavaslatot általános vitára 
ajánljuk-e. Mielőtt ez megtörténik, megkérdezem először az előterjesztő képviselőjét. Az 
előterjesztő nevében van-e valaki, aki vállalja azt a nem túl kellemes feladatot, hogy ezt az 
előterjesztést kommentálja. (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő részéről senki sem vállalja, 
illetve nincs itt az előterjesztő részéről senki. Most jön a kormány, illetve a tárca véleménye. 
Tessék parancsolni! 

 
FÖMÖTÖR BARNA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó 

reggelt kívánok! Fömötör Barna vagyok, a NGM helyettes államtitkára.  
Az NGM részéről a törvényjavaslat 9., 12. szakaszában vagyunk érintettek, és előzetes 

tárcaálláspontot tudok mondani; támogatjuk. A törvényjavaslat többi része az NFM 
kompetenciája, és az NFM képviselője még nem érkezett meg, és ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban nem tudok nyilatkozni. 

 
ELNÖK: Világos. Tehát az NGM részéről a saját kompetenciakörükbe tartozó 

kérdéseket támogatja a tárca, viszont ez nem teljesen fedi le a törvényjavaslatot, ezért meg 
kell várnunk a másik részében illetékes tárca képviselőjét. Ez ugyan nem kötelességünk, 
inkább az illendőség meg a logika diktálná, de ha nincs itt… (Babák Mihály: Elnök úr, tudunk 
dönteni.) Én tudom, hogy tud dönteni a kormánytöbbség, ez eléggé egyértelmű kérdés nekem.  

Kérdések, vélemények 

Ezek után az a kérdésem, hogy a tisztelt bizottság tagjainak mi a véleménye erről az 
előterjesztésről. Van-e vélemény, kérdés vagy észrevétel? Boldvai képviselő úr kért szót. 
Tessék parancsolni! 

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Azon túl, hogy mennyire elegáns, 

mennyire nem, utolsó pillanatban egyáltalán idetolni egy ekkora javaslatot, egyetlen kérdést 
szeretnék, nem tudom, kihez feltenni, illetve megfogalmazni a véleményemet. 

Ha jól látom, akkor az 1. §-ban, mely 13 bekezdésből áll, egyetlen olyan kis 
kakukktojás van, amelyet kellemesen beágyaztak a javaslattevő képviselőtársaim, ez a 10. 
bekezdésben szereplő. Kérdezném, felvetném, hogy bár megszokott a korábbi évek 
gyakorlatából az, hogy az állami és egyházi tulajdonrendezés keretében az egyházak az 
általuk visszaigényelt ingatlanokat visszakapják, de ez a paragrafus ennek a témakörnek az 
elrendezésében vállal újabb szerepet, viszont érdekes módon, bekerült ennek az elrendezése 
közé a Lungo-Drom - azt gondolom, mindannyian pontosan tudjuk, hogy a Fideszhez 
közelálló cigány kisebbségi szervezet - ingatlannal való kistafírungozása; ezzel sincs 
alapvetően bajom. A bajom azzal van, hogy ha ezt gondolja a kormánytöbbség, vagy 
gondolják kormánypárti képviselőtársaim, akkor az én véleményem szerint úgy kellene 
megvalósítani, hogy ezt egy külön törvényjavaslatban, adott esetben a cigány kisebbségi 
önkormányzatok, illetve szervezetek teljes körére kivetítve kellene megtenni. Magyarán azt 



- 7 - 

gondolom, és azt érzékelem, hogy ez minimum sérti a versenysemlegesség elvét a cigány 
kisebbségi szervezetek között. Az elegáns megoldásról meg minden másról nem fejtegetném 
tovább a gondolataimat. Summa summarum azt akarom jelezni, kérdezni, mondani, hogy ez 
szerintem itt testidegen, máshol, és talán egy kicsit részletesebben a más cigány kisebbségi 
szervezetekkel közösen kellene erre javaslatot tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még észrevétele? Balázs képviselő úr! 
 
BALÁZS JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A törvénytervezet első bekezdése 

tulajdonképpen az egyes állami ingatlanok tulajdonának ingyenes átruházása már szerepelt a 
bizottsági ülés napirendjén, hiszen az elmúlt ülésen a 2012. évi költségvetéshez kapcsolódóan 
ugyanez a felsorolás szerepelt. Úgy gondolom, hogy egyházaknak és társadalmi szempontból 
kiemelt szervezetnek juttat tulajdont az állam, és az akkori ülésünkön, a múltkori bizottsági 
ülésen egyértelműen fölmerült, hogy az egyházaknak milyen elvarratlan szálak maradtak a 
rendszerváltás utáni egyházi kárpótlás lezárása érdekében.  

A többi területen, akár a Magyar Fejlesztési Banknál, az Eximbank és a Mehib Zrt. 
esetében azt indokolja a gyakorlat, hogy a korábbi egyszemélyi vezetés helyett a testületi 
vezetés irányába, a korábbi gyakorlat irányába térjünk vissza, illetve az Információs Hivatal 
esetében magának a szervezetnek az átalakulása - más minisztériumhoz kerülése - indokolja, 
hogy hogyan, milyen módon kerüljön vezetésre, miniszteri vagy kormányrendelet alapján, és 
hogy milyen rendeletalkotási lehetőségei vannak. Úgy gondolom, hogy alapvetően ezek a 
tulajdonátadáson kívül a gyakorlati tapasztalatoknak az átültetése, illetve a törvényi 
változások átültetése, beültetése, az egyes vállalatok - Eximbank, Mehib, Magyar Fejlesztési 
Bank, Információs Hivatal - működtetése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. 
Egy ponttal kapcsolatban, Boldvai képviselőtársam aggodalmára próbálok választ 

keresni. Nem kifejezetten szükséges, de úgy gondolom, a cigánysággal kapcsolatban 
lehetséges egy pozitív diszkrimináció, és elindul egy folyamat, amelyben jelentkezik majd 
más is, hogy kér az államtól valamilyen általa kiszemelt vagyontárgyat a működéséhez. De 
az, hogy kell a cigányságnak egy ilyen feltétel és lehetőség, ezzel teljes egészében egyetértek, 
mint ahogyan minden, ma már nem létező párt is kapott annak idején, a rendszerváltást 
követően különböző ingatlanokat az Országgyűléstől. Ha majd lesz másnak is igénye, én 
teljesen nyitott vagyok arra, hogy hasonló módon tárgyaljuk, mint most ezt a javaslatot. 
Egyébként a többi passzussal kapcsolatban, minthogy másnak sincs negatív véleménye, 
nekem sincs, ezért támogatom, és kérem, hogy támogassuk a törvényjavaslat általános vitáját. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Engedjék meg, hogy én is tegyek három megjegyzést. Az első az, hogy a keddi, ezt 

megelőző bizottsági ülésünkön hozott döntés lényegében fölösleges döntés volt, mert hiszen 
nekem akkor is úgy tűnt, hogy amit akkor a többség döntött, az nem túl szerencsés, mármint 
hogy egy ez évi költségvetési törvény módosítása kapcsán vagyoni kérdéseket is be akarunk 
illeszteni. A dolog rendben van abban az értelemben, hogy a vagyontörvény módosításához 
tartozik ez a kérdés. 

Amit nem értek, hogy ez miért ilyen sürgős, hogy a nyár közepén, kánikulában kell ezt 
soron kívül tárgyalni úgy, hogy esete bezuhan egy indítvány, ma reggel tárgyal róla a 
bizottság, aztán délután a plenáris ülés esetleg el is fogadja; ez a másik megjegyzésem. 
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A harmadik pedig a kakukktojás, mely itt már szóba került, hogy ha egyházi 
ingatlanok rendezéséről van szó, juttatásról, tulajdoni viszonyok tisztázásáról, az önmagában 
helyeselhető, de nem értem én sem a nemzetiségi szervezetnek juttatandó ingatlan ügyét. Hol 
van a többi nemzetiség hasonló kérdése? Nem látok közös nevezőt, ezért nekem kakukktojás 
a Lungo-Drom ingatlanhoz juttatása. Nekem ez a három megjegyzésem van. 

Kinek van még észrevétele? (Jelzésre.) Font Sándor képviselő úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Csak meg szeretném ismételni, hogy a keddi döntésünk teljesen házszabályszerű volt. 

A költségvetési törvénybe a költségvetési bizottság új szakasz megnyitásával bármit 
beilleszthet, és az esetben ugyanezt a vagyontörvényt nyitottunk meg, ha jól emlékszem, egy 
új szakasz beillesztésével, a költségvetési törvényen belül. Tehát házszabályi aggály nem 
léphetett fel, azonban láthatólag adódott még további olyan kérdéskör, amit érdemes egy 
törvényi összefüggésben egy önálló indítvánnyal kezelni.  

Itt már említésre került a Magyar Fejlesztési Bank, a Nemzeti Mobil Fizetési 
Rendszer, a Mehib, Eximbank problémaköre, és itt kerül újra előtérbe az ingatlanátadás 
kérdésköre. Kedden is elmondtam már, hogy itt olyan ingatlanokról van szó döntő 
többségében - és kitérek a Lungo-Drom esetére -, amelyben az elmúlt szocialista időszak 
szocializmusának köszönhetően a képtelenségek képtelensége történt, templomokat is, mint 
kiderült, az egyházak tudta nélkül államosítottak. Tehát fizikai államosítás történt templom 
ingatlanokra, parókia ingatlanokra úgy, hogy nem tudtak róla az érintettek, ezért nem is tudták 
igényelni a kárpótlási folyamat részeként annak idején. Most, a végleges ingatlan-
nyilvántartási rendszer felállításakor derült ki, hogy még mindig állami tulajdonban vannak 
ma is működő templomok és ma is működő parókiák, és ezek esetében döntött úgy már a 
kormány, illetve az indítványtevő, hogy ezt jó lenne egyszer most már elrendezni; tehát itt ez 
egyértelmű. 

A Lungo-Drom kérdésköréről csak annyit szeretnék mondani, hogy értem Boldvai 
képviselőtársam konszenzusos és széles körű kiterjesztésre irányuló, egyezkedéses folyamatra 
törekvő gondolatait, hogy ezt így kellene, mert így arányos meg igazságos, de nem tudom, 
figyelték-e az e héten zajló, és tegnap bírósági döntéssel zárult folyamatot Kolompár Orbán 
esetére vonatkoztatva. Még pici pénzről van szó, de még most jön a 100 milliós ügyletük. Ez 
volt az a folyamat, amikor az egyezkedéses, széles körben bevont stb., önök ezt gyakorolták 
ezek szerint 2002-2010. között, és most kemény büntetőeljárás lett ennek a folyamatnak a 
vége. A nagy demokrácia álleple alatt mégis büntetőügy és börtönbüntetés lett, úgy néz ki, ez 
lesz a vége. Ennél sokkal korrektebb, hogyha azt látjuk, hogy melyek azok a szervezetek, 
amelyek egyáltalán tesznek valamit a magyar cigányságért, képviselettel rendelkeznek netán 
az Országos Cigány Önkormányzatban, netán a parlamentben, és látjuk, hogy ennek a 
szervezetnek érdemes esetlegesen stabilizálni a munkáját.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még valaki szólni? (Jelzésre.) Boldvai 

képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Nem folytatva ezt a vitát, de nem tudom szó nélkül 

hagyni Font Sándor képviselő úr utolsó megjegyzését. Rossz felületet nyit meg szerintem, 
képviselő úr. Szerintem elvi alapon a dolog kezelhető, ami a versenysemlegességet és az 
esélyegyenlőséget jelenti, és ebbe belekeverni adott szervezet, adott vezetőjének bármiféle 
személyes büntetőügyét, szerintem nagyon hibás felület. Erre való hivatkozással mindenféle 
ilyenfajta menekülőpálya, szerintem rossz irányba vezet, és azért is akartam ebben szólni, 
tudom, hogy nem ér semmit, de a jegyzőkönyv kedvéért, hogy ne ezzel próbáljanak meg az 
önök által támogatott, kedvelt politikai szövetséges székházhoz juttatása mellett érvelni. Így 
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döntöttek, erőből meg lehet csinálni, látszik is, hogy megcsinálják, ezzel együtt szerintem a 
dolog nem így oldandó meg, vagy nem így kellett volna megoldani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A vitát lezárom. Esetleg, államtitkár úr, kíván-e szólni a vitához? Ha kíván, akkor szót 

adok. Tessék! 
 
FÖMÖTÖR BARNA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

minket érintett részben talán megismételném, illetve hivatkoznék arra, ami a 
törvénymódosítás indokolásában is szerepel, hogy a Mehib és az Eximbank igazgatóságának a 
visszaállításáról van szó. 2010-ben változott meg ez a szabályozás, viszont indokolt - szakmai 
és gyakorlati szempontok alapján - az igazgatóság visszaállítása, és a zrt. klasszikus működési 
elveihez történő visszatérés. Magának a törvényjavaslatnak ez a része nem szól másról, tehát 
technikai jellegű, ezért támogatásra javasoljuk mindenképpen az NGM részéről. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet azzal, hogy az állami 

vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat, a T/7927. számot viselő 
törvényjavaslat általános vitára kerüljön. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 19 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Három 
nem.  

19 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság általános vitára 
alkalmasnak ítélete.  

A szokásoknak megfelelően többségi és kisebbségi előadónak is helye van, de egy is 
elmondhatja, viszont egy mindenképpen kellene. (Jelzésre.) Ékes képviselő úr lesz a többségi. 
A kisebbségi véleményt Boldvai úr elmondaná? (Boldvai László: Nem.) Boldvai úr nem akar 
kisebbségit mondani, én sem akarok, úgyhogy egy előadó van, és Ékes képviselő úr fogja 
elmondani a többségi és kisebbségi véleményt is. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Egyebekben van-e valami? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor bezárom az ülést. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 59 perc) 

 

 Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


