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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat, jó reggelt kívánok mindenkinek, meghívott vendégeinknek, a 
médiumok érdeklődő munkatársainak. Mai bizottsági ülésünket megnyitom. A jegyzőkönyv 
alapján megállapítható, hogy némi késéssel megkezdhetjük ülésünket. Az időjárás miatt 
viszonylag kevesen vagyunk, de határozatképesek vagyunk, tehát nincs annak akadálya, hogy 
a javasolt napirendi pontokat, amennyiben a bizottság egyetért vele, elfogadjuk. 

A napirend elfogadása 

Ezért meg is kérdezem, hogy a meghívóban szereplő 5 napirendi pont 
megtárgyalásával a bizottság egyetért. Kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel 
szíveskedjék jelezni. (Szavazás.) Igen, igen, igen, megállapítom, köszönöm, hogy a bizottság 
a napirendi pontokat elfogadta, napirendi javaslatomat elfogadta. Annyi kérést, megjegyzést 
hadd tegyek, hogy az 1. napirendi pont után a 4. napirendi pontot vitassuk meg, tekintettel 
arra, hogy egy definíciós kísérletre vállalkozó képviselői indítványról szól, és vélhetően ez 
nem fog sok időt igénybe venni. Ezért ne várakoztassuk túl sokáig képviselő asszonyt. 

A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Ezek után az első napirendi pont tárgyalására térünk át, a Költségvetési Tanács 
elnökének vagyonbevallásáról szóló törvényjavaslatra, ami a stabilizációs törvény 
módosítására irányul. Köszöntöm Rubovszky képviselő urat, bizottsági elnök urat, aki a 
mentelmi bizottság javaslatát terjeszti elő. Tessék parancsolni, elnök úr. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Üdvözlöm a tisztelt költségvetési bizottságot. Tisztelettel nagyon röviden a következőt 
szeretném elmondani. Az alaptörvényünk 44. cikkelyének 44. pontja sorolja fel a 
Költségvetési Tanács tagjait. Ezek az alaptörvény szerint a tanács elnöke, a MNB elnöke és a 
Számvevőszék elnöke. Két tag tekintetében a Nemzeti Bankról, illetve a Számvevőszékről 
szóló törvény tartalmazza a vagyonnyilatkozat-adási kötelezettséget, de sajnos ez a 
kétharmados törvényből, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvényből ez kimaradt. Ezért a mentelmi bizottság azt a törvényjavaslatot terjeszti elő, hogy 
kivéve a Nemzeti Bank elnökének vagyonnyilatkozat-adási kötelezettségét a törvényből, 
ugyanezt szeretnénk beemelni a stabilitási törvénybe is az elnök tekintetében. 

Azért sürgős az ügy, mert Kovács Árpád elnök úrral erről az ügyről beszéltem 
tavasszal, ő arról tájékoztatott, hogy mint gazdasági társasági tisztségviselő, a 2012 januári 
vagyonnyilatkozat-adási kötelezettségét teljesítette más jogszabály alapján, de a 2013-as 
érdekében kérjük azt, hogy a bizottság támogassa a törvényjavaslatot. A Ház ezt ma 
tudomásom szerint napirendre is fogja venni, holnap délutáni tárgyalással. Amennyiben bármi 
kérdés merül föl, készséggel állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány részéről van-e észrevétel? Tessék 
parancsolni! 
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TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése vagy 

észrevétele a törvényjavaslattal kapcsolatban. Szekeres képviselő úr. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az MSZP frakciója 

támogatni fogja ezt a törvénymódosítási javaslatot. Azonban szeretnék három megjegyzést 
tenni.  Ebből kettőre vonatkozóan módosító javaslatot is be kívánunk nyújtani azért, hogy 
valóban megfeleljen az eredeti törvényalkotói szándéknak az a törvénymódosítás, amely 
születni fog. 

Az első arra vonatkozik, hogy a javaslat nem rendelkezik a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményéről. Ennek következtében, ami egy anyagi 
jogi szabály, az a helyzet áll elő, hogy nem lehet rá alkalmazni az országgyűlési képviselők 
vagyonnyilatkozati eljárásával kapcsolatos szabályokat, mivel ott vannak konzekvenciák. 
Tehát ez egy olyan ellentmondás, jogi vagy alkotmány ellentmondás, amelynek kiküszöbölése 
nélkül nem lehet alkalmazni magát a majd megszülető jogszabályt. Ezért módosító 
javaslatunk arról fog szólni, hogy addig a tanács elnöke tisztségét nem gyakorolhatja, és 
javadalmazásban nem részesülhet, amíg nem tesz eleget a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének. 

Második megjegyzésünk arra vonatkozik, hogy szükségesnek tűnik átmenetileg egy 
jogi rendelkezés megszületése, hogy milyen határidőben köteles első alkalommal a mostani 
helyzetben vagyonnyilatkozatot tenni az elnök. Egyébként azt fogjuk javasolni, hogy 2013. 
január 31-ig legyen köteles, hiszen most nem a normál funkcióba lépési mechanizmust 
alkalmazhatjuk rá, mivel már funkcióban van. 

Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy jelezzem, néhány közjogi 
tisztségviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben elég sok hiányosság 
van, különböző jogszabályokban a kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban, amelyek 
módosítása előbb-utóbb indokolt lenne. Ilyen a közbeszerzési hatóság, az OBH elnöke és a 
Kúria elnöke, valamint a háznagy, ezekre az esetekre szeretném felhívni a mentelmi bizottság 
figyelmét, hogy ezekkel hasonló módon foglalkozni kellene, hogy tiszta és koherens jogrend 
álljon össze. Elnök úr, köszönöm. 

 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Mi is köszönjük. További észrevételek vannak-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor Rubovszky elnök úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon Szekeres képviselő úr 
felvetésire. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Köszönöm szépen a 

figyelemfelhívást, a módosító indítvánnyal egyetértek. Úgyhogy nagy valószínűséggel 
támogatni fogjuk, legalábbis én ezt fogom a bizottságomnak indítványozni. Utána fogok nézni 
a másik három jogszabálynak, hogy ha az valóban ilyen hiányt mutat, akkor abban is lépni 
fogunk. Köszönöm szépen. Ezzel együtt nagyon kérem, hogy az általános vitára való 
alkalmasságot a tisztelt bizottság szíveskedjen megszavazni. Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. További észrevétel már nem szükséges, szavazás 
következik arról, hogy a mentelmi bizottság indítványát általános vitára alkalmasnak tartja-e a 
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költségvetési bizottság. Aki alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú igennel támogatja. Viszont előadót is 
kell állítanunk. Ki vállalja, hogy néhány szót mond a plenáris ülésen erről az 
állásfoglalásunkról? (Nincs jelentkező.) Valakinek muszáj. Akkor majd én mondok valamit. 
Köszönöm szépen képviselő úrnak, bizottsági elnök úrnak a jelenlétét. Viszontlátásra! 

A Magyarország stabilitásáról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Folytatjuk a bizottság ülését a 4. napirendi pont megvitatásával. Ez egy képviselői 
önálló indítvány, amelynek benyújtója Hegedűs Lorántné képviselő asszony. Képviselő 
asszony kíván-e valami kommentárt fűzni a javaslatához? 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik), előterjesztő: Csak két-három mondatban, ha 
megengedik. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
HGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik), előterjesztő: Az előterjesztés gyakorlatilag egy 

technikai jellegű módosítás, amennyiben egy fogalmat próbál tisztázni. Nevezetesen, hogy a 
likvidhitel az éven belül visszafizetendő hitel legyen, ne pedig naptári éven belül, ahogy most 
jelenleg a stabilitási törvényben van. Ez ugyan technikai jellegű, de úgy gondolom, az 
önkormányzatok számára igen nagy segítséget jelenthetne. Meggyőződésem, hogy ez az 
eredeti törvényjavaslatban is csak egy elírás lehet, hiszen nyilván a törvény alkotója, illetve 
benyújtója is tudhatja, hogy az önkormányzatoknál a bevételek nem igazán harmonizálnak a 
naptári évvel. Ez egy olyan jellegű segítség, ami pontosan ezt az eléggé hektikus bevételt-
kiadást próbálja valamilyen módon kiegyenlíteni. A szombaton bejelentett kormányzati 
intézkedések természetesen árnyalják a képet, de nem oldják meg a helyzetet. Ezért 
gondolom, hogy jelenleg is van aktualitása az előttünk fekvő törvényjavaslatnak. Köszönöm 
szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs 
jelentkező.) Nem látok ilyet. Kérdezem a kormány véleményét a törvényjavaslatról. Tessék! 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A 

kormány álláspontja, hogy nem támogatja a módosító indítványban foglaltakat. Képviselő 
asszony is említette, hogy a kormány több esetben foglalkozott a kérdéssel, mind a likvid-, 
mind az összes önkormányzati adósságállomány tekintetében, és a miniszterelnök úr által 
bejelentett szombati intézkedések rendezik ezt a kérdést, amennyiben bizonyos 
önkormányzatok teljes hitelállományt, a likvidhitel-állományt is átvállalja a kormány. A 
második negyedéves mérlegadataink szerint ez az önkormányzatok egy körét érintette csak, 
mintegy 360 önkormányzat rendelkezett abban a pillanatban likvidhitellel. Úgy véljük tehát, 
hogy ezek az intézkedések rendezik a kérdést. Továbbá az önkormányzatok új 
feladatfinanszírozási rendszerében is a feladatok ellátásához a központi kormányzat 
hozzájárulása nő. Tehát úgy véljük, hogy ez a probléma a jövőben sem lesz akkora mértékű, 
mint jelenleg. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen a véleményét. Van-e további megjegyzés? 

Főosztályvezető úr, engedje meg, hogy én egy megjegyzést tegyek. Úgy érzem a 
hozzászólásából, hogy jogosnak tartja ezt a definíciót. Most nem akarom beleszuggerálni az 
álláspontját, de ha, ahogy ön mondta, rendezi a kérdést a miniszterelnök úr által bejelentett 
intézkedés, viszont az még nem törvényjavaslat. Ugye, amit miniszterelnök úr bejelentett, az 
egy politikai természetű információközlés a széles közvéleménnyel, de még nem 
törvényjavaslat. Ez viszont ez egy konkrét törvényjavaslat. Tehát ha tartalmilag ön ezt a 
definíciót elfogadhatónak ítéli, ezt vettem ki a szavaiból, akkor miért ne lehetne ezt a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba venni? Hiszen azt nem tudhatjuk, hogy a miniszterelnök úr 
által közölt ügyekben mikor lesz benyújtva törvényjavaslat. Ez az én észrevételem. Kíván erre 
reagálni? (Jelzésre.) Nem. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Akkor szavazás következik arról, hogy Hegedűs Lorántné képviselő asszony 
indítványát a gazdasági stabilizációról szóló törvény módosítására vonatkozólag, azzal a 
céllal, hogy egy új definíciót, egy egzaktabb definíciót adjon a likviditási problémára, ki az, 
aki ennek tárgysorozatba-vételével egyetért. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két 
igen mellett a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba-vételt. Köszönjük szépen, képviselő 
asszony, főosztályvezető úr, a közreműködését. 

Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következik a 2. napirendi pontban jelzett, egyes törvényeknek a kormányzati 
ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat megítélése abból a szempontból, 
hogy a bizottság általános vitára javasolja-e. Köszöntöm a kormány újabb képviselőit, 
egyúttal meg is kérem valamelyikőjüket arra, hogy szíveskedjék a törvényjavaslathoz szóbeli 
kiegészítést tenni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. FÖMÖTÖR BARNA (Miniszterelnökség): Hömötör Barna vagyok, a 
Miniszterelnökség helyettes államtitkára. 

 
ELNÖK: Hömötör Barna, az NGM helyettes államtitkára, parancsoljon! 
 
DR. FÖMÖTÖR BARNA (Miniszterelnökség): bocsánat, de Miniszterelnökség, 

átjöttem közben. 
 
ELNÖK: Ja, akkor én kérek elnézést, újabb információkat kapunk. Köszönjük szépen. 
 
DR. FÖMÖTÖR BARNA (Miniszterelnökség): Semmi gond. 
 
ELNÖK: Ez nem jelent gondot, tessék parancsolni! 
 
DR. FÖMÖTÖR BARNA (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Először is azzal kezdeném, hogy a törvényjavaslatnak egy új változata került benyújtásra a 
tegnapi nap folyamán, amely alapvetően két kisebb változtatást tartalmaz az eredetileg 
benyújtott törvényjavaslathoz képest. Az egyik, hogy egyértelműen rögzítésre került, ez egy 
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technikai dolog, hogy a kormányzati hivatal ellenőrzési jogköre a beterjesztett eredeti javaslat 
alapján sem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, mert ezzel kapcsolatban a felmerült és a 
sajtóban visszhangot kiváltott polémiák nem megalapozottak és nem relevánsak ebből a 
szempontból. A másik, ez talán egy kicsit lényegesebb is, hogy ebben az új változatban a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogköre nem valamennyi olyan gazdasági társaságra terjedne 
ki, amelyben az állam közvetett vagy közvetlen módon tulajdonrésszel rendelkezik, hanem 
csak azokra, ahol az állami tulajdonrész közvetett vagy közvetlen módon a 25 százalékot 
meghaladja. Jelentősként fogalmaz a tulajdonrésszel kapcsolatban a törvényjavaslat, amit 
utána pontosít, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a 25 százalékot meghaladó tulajdonrészről van 
szó. 

Akkor összefoglalnám. Tehát ez a két változtatás történt a tegnapi nap folyamán. Ezek 
után még pár szót mondanék a törvényjavaslatról.  Alapvetően az államháztartásról szóló 
törvény Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt érintő rendelkezéseinek módosítását tartalmazza. 
Az első és legfontosabb eleme, amit már említettem, az a két módosítás volt, még egyszer 
nem ismételném meg. Másik fontos dolog, ami szintén inkább csak technikai módosítás, hogy 
a kormányzati ellenőrzést végző személy jogosult az ellenőrzésével kapcsolatban fizikai 
másolatot készíteni az adathordozókról. Ez egy technikai gyakorlat által életre hívott 
módosítás, ezáltal az ellenőrzés egyáltalán nem fogja semmilyen szempontból akadályozni 
vagy gátolni az ellenőrzött szerv működését. 

Bevezetésre kerülne a törvényjavaslat elfogadásával az, hogy az ellenőrzés során nem 
együttműködő, ellenőrzés alá vont személy tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
elnöke bírságot szabhatna ki, amennyiben ezt az ellenőrzési kötelezettségét neki felróható 
módon megszegi. Nyilvánvalóan ez is az ellenőrzés hatékonyságát szolgálja. Illetve jogosult 
lenne kezdeményezni az ellenőrzött szerv adószámának felfüggesztését. Ebben az esetben a 
felfüggesztés nyilvánvalóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozna. 
Megteremtődne a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak egy önálló perlési jogosultsága abban 
az esetben, ha a semmisség megállapításának lehetősége áll fönn az ellenőrzés megállapításai 
alapján. 

Továbbá sor kerülne a Pp., a Be. és egyéb jogszabályok módosítására, mind-mind 
abból a szempontból, hogy az ellenőrzés a gyakorlatban hatékonyan, és a közpénzek 
felhasználása a törvényekkel összhangban valósuljon meg. Kérem a bizottságot, hogy az 
általános vitára való alkalmasságot támogatni és megszavazni szíveskedjék. Köszönöm 
szépen. 

 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Babák képviselő úr kíván szólni. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném a tisztelt 

bizottságnak a véleményemet elmondani. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal a közpénzek felhasználása vonatkozásában külön jogosítványokat kap, 
bírság, adószám felfüggesztése, semmisség megállapítása, és sorolhatnám még. Az állami 
közpénzek felhasználása vonatkozásában jelentős szigorítást és átláthatóságot, transzparenciát 
biztosít a köz számára. Nagyon sok állami szerv jelentős támogatással bír, annak 
felhasználásáról gondoskodik, és a társadalom számára megnyugtató módon garantálja az 
ellenőrzését, és azt is, hogy a szankcionálás hatékonyabb legyen, és jogi érdek fennállása 
érdekében még a semmisséget is megállapíthatja bizonyos szerződések vonatkozásában. 

Úgy gondolom, nagyon fontos, többünk által korábban kezdeményezett 
törvényjavaslatról van szó, ezek megfogalmazódtak már a közpénzek felhasználását illetően, 
hogy az ellenőrzés kiterjedjen a gazdasági társaságokra is, ahol 25 százaléknál több az állami 
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részesedés. Javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy általános vitára alkalmasnak tartsa ezt a 
törvényjavaslatot, és fontosnak tartom az elfogadását is. Szeretném elmondani, hogy a Fidesz 
és a kereszténydemokrata frakció ezt a törvényjavaslatot támogatja, és kérem a bizottságot is, 
hogy álljon e törvényjavaslat mellé. Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szekeres képviselő úr következik. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A javaslat még támogatható is lenne, ha arról szólna, amit Babák képviselő úr itt az 
előbb szóban ismertetett. Csakhogy nem a közpénzek felhasználásának ellenőrzéséről szól ez 
a javaslat, hanem egy ettől eltérő, nagyon komolyan a gazdaság jogrendjébe, működésébe 
való indokolatlan beavatkozásról. Először is arról szól, hogy egy olyan beavatkozás történik, 
amelyik további bizonytalanságot fog okozni mind a jogi, mind a gazdasági viszonyokban, és 
ez az indokolatlan beavatkozás, és ezért nem tudjuk támogatni, és általános vitára sem tartjuk 
alkalmasnak, a magyar gazdaság további süllyedő pályáját fogja előkészíteni. 

Ha a konkrétumokat nézzük, akkor az első kifogás arra vonatkozik, hogy ellentétes a 
jogállamiság elveivel, hiszen, szeretném felhívni a kormánypárti képviselők figyelmét, hogy 
olvassák el még az új változatot is, így a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak az ügyészségnél 
és a NAV-nál is sokkal szélesebb, kontroll nélküli jogköre lesz a magyar gazdaság szinte 
valamennyi szereplőjének ellenőrzésére. És nemcsak ellenőrzésére, hanem üzleti adatainak, 
kapcsolati rendszerének megismerésére is. 

Csak apróság, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak még csak értesíteni sem 
kell, ismétlem, még csak értesítenie sem kell az érintetteket, és az eljárását még csak 
indokolnia sem kell az érintettek számára. 

A harmadik pont, ami miatt általános vitára alkalmatlan ez az előterjesztés, hogy ezzel 
tulajdonképpen a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal eredeti funkciójától veszi el az időt, 
energiát és lehetőséget, hiszen a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak alapvetően a mindenkori 
kormány, így az önök kormánya vagy bármely más későbbi kormány belső ellenőrzési 
szervének funkcióját kellene betölteni. Semmi keresnivalója nincs a magánjogi viszonyok 
között. Semmi keresnivalója nincs. 

A negyedik, ami miatt teljesen alkalmatlan általános vitára ez az átdolgozott változat 
is, az, hogy a most már megemelt tulajdoni aránynál, 25 százalék + 1-nél, mint ahogy ez itt 
elhangzott, adja meg a lehetőséget arra, hogy rálásson az érintett társaság, vállalat valamennyi 
belső üzleti adatára. Továbbá arra, hogy ellenőrizhesse az érintett társaság szerződéses 
partnereit, amelyekben semmilyen állami tulajdon nincs adott esetben, és külön indokok 
nélkül, ezt szeretném kiemelni, teheti meg mindezt. Azt gondolom, hogy ez az ellenőrzési 
jogkör olyan szereplőkre, vállalatokra, vállalkozásokra, gazdasági társaságokra is kiterjed, 
amelyek semmilyen formában nem részei az államháztartásnak. Mondjuk megbízási vagy más 
jogviszonyban állnak olyan gazdasági társasággal, amelyben az államnak valamilyen 
részesedése van. Tehát egy olyan kiterjesztése történik meg az ellenőrzésnek garanciák 
nélkül, mint ami az ügyészségnél és a NAV-nál mégis csak megvan, ami teljesen ellentmond 
minden normális jogállami elvnek. Gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné válik, hogy a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal valamennyi hazai gazdasági társaságra kiterjeszthesse ezt a 
tevékenységét. A kormányzat belső ellenőrzési szerve, amelyet az alaptörvényben ezzel a 
funkcióval szerepel. 

Az ötödik, ami miatt általános vitára alkalmatlan a javaslat, hogy ennek a javaslatnak 
az alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak még lehetősége lesz arra is, hogy 
visszamenőlegesen ellenőrizze azokat a gazdasági társaságokat és szerződési viszonyaikat, 
amelyekben az államnak valamilyen részesedése volt, 10-15-20-25 évre visszamenőleg. Ez 
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nyilvánvalóan egy olyan képtelen javaslat, amelynek törvénybe iktatása nem egyszerűen 
jogállamiság-ellenes, hanem célszerűtlen és teljes mértékig értelmetlen. 

A hatodik. Teljes mértékig ellentétes a gazdasági társaságokról szóló törvények szinte 
mindegyikével. Ugyanis van egy alapelv a gazdaságban, hogy a részvényesek közötti 
különbségtétel tilalma fennáll. Nem lehet különbséget tenni a részvényesek között semmilyen 
vonatkozásban, így például ellenőrzési vonatkozásban sem. Ez azt jelentené, hogy 
Magyarország szemben azzal az alapelvvel, amellyel világ minden országának gazdasága 
működik, a részvényesek között lényeges jogi különbségtétel történik az ellenőrzés 
tekintetében. 

A hetedik, hogy olyan személyes adatok megismerése válik lehetővé ennek az 
ellenőrzésnek a révén, amelyeket egyébként az önök által megszavazott alaptörvény tilt. 
Hiszen az egy alapelv, hogy a személyes adatokkal az érintett mindig maga rendelkezik. Itt 
viszont arról van szó, hogy tudomása nélkül nem az államháztartásba tartozó, állami tulajdont 
nem viselő vállalatok esetében a személyes adatokat használhatják, elvihetik, és bármilyen 
ellenőrzés nélkül felhasználhatják anélkül, hogy az érintett vállalat vagy személy erről tudna. 
Azt gondolom, hogy ez egy olyan mértékű túllépése mindenféle jogelvnek és normális 
működésnek, amit semmilyen módon nem lehet támogatni. 

És természetesen van egy olyan pont is, ami már groteszk, hogy szemben azzal, 
amikor egy ilyen jelentős, a jogi viszonyokat alapvetően megváltoztató törvény születik, itt 
mindösszesen 8 nap felkészülési időt ad a törvényjavaslat, ami nyilvánvalóan teljes mértékig 
alkalmatlanná teszi még az általános vitára is. Tehát még egyszer szeretném megerősíteni, 
nem az ellenőrzés tényével, nem azzal, hogy a kormány belső ellenőrzési szerve, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal lássa el a feladatát, nem ez ellen tiltakozunk, hanem az ellen, 
hogy egy, arra nem jogosult szervezet garanciák nélkül, teljes magánjogi és gazdasági 
viszonyokba avatkozhasson be minden ellenőrzés nélkül, az érintettek tudomása nélkül. 

Ez a törvényjavaslat, bármit is mondanak most a vitában, meg indokolják majd a 
sajtóban, eléggé szégyenletesnek fog bizonyulni a következő években. Nem javaslom 
önöknek, hogy ezt támogassák és elfogadják. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Babák képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Szóval, 

Szekeres képviselőtársam azt mondja, lefordítom, hogy ha valahol az állam tulajdon 25 
százalék + 1 szavazat felett, semmi köze hozzá, és nem ellenőrizhet önállóan. Pedig 
közpénzről van szó. Azt mondta Szekeres képviselő úr, hogy ha valaki jelentős állami 
támogatásban részesül, nem lehet transzparens, nem lehet ellenőrizni, és tehet mindenki 
mindent a tulajdonnal meg a céggel, a közpénzzel. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megértem, hiszen ez volt a gyakorlat. Persze, 
hogy tiltakozik Szekeres úr és a szocialisták, mivel arról van szó, hogy most, ahol 25 százalék 
felett van az állami köztulajdon, annak érvényesülését, a közérdek érvényesülését, az állam 
gazdasági érdekének érvényesülését igenis érvényre kell juttatni, és ellenőrizni kell. És ha 
valaki már egyszer közpénzt használ föl, akkor nyilvánvalóan a támogatás átlátható 
felhasználása, jogszerű felhasználása érdekében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
ellenőrizheti a közpénz felhasználását. Semmi másról nincs szó, pusztán csak az állami érdek 
érvényesítéséről. 

Ez persze Szekeres úrnak unortodox, és az, hogy a közpénz felhasználását ellenőrizni 
kell, számára nem lehet szimpatikus, hiszen ebben nekik praxisuk volt, hogy ezt hogyan lehet 
elmismásolni, hogyan lehet ez ügyben átláthatatlan körülményeket teremteni. Úgy gondolom, 
hogy ebben az országban a közpénzek felhasználásában rendet kell csinálni. Ha valamely 
gazdasági társaságban 25 százalék felett van érdekeltsége az államnak, az közpénz, közérdek, 
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állami érdek, és azt le kell tudni ellenőrizni, átláthatóvá kell tenni. Aki ilyen céget üzemeltet, 
tudomásul kell vennie, hogy nemcsak a saját gazdasági érdekében kell érvényesülnie, hanem 
a köz, az állam gazdasági érdekeinek is. 

Ha valaki nem vesz igénybe állami és egyéb más támogatást, közpénzt a gazdasági 
tevékenységéhez, akkor természetesen a szuverenitása áll, abba nem kell belenyúlni. De ha 
arról van szó, hogy közpénzt használ föl, támogatást vesz igénybe, akkor, úgy gondolom, 
fontos a transzparencia, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, és fontos e tekintetben az 
ellenőrizhetőség feltételeinek megteremtése. Ez a törvényjavaslat arról szól, hogy megteremti 
az ellenőrizhetőség, az átláthatóság feltételeit, és úgy gondolom, ezt feltétlenül támogatnunk 
kell. Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy a magam 

véleményét is elmondjam, akár a Jobbik frakciója nevében, akár egykoron volt 
közreműködőjeként ennek a rendszernek. Ezzel a javaslattal nekem nagyon súlyos 
problémáim vannak. Lehetne azzal kezdeni, hogy egy két és fél soros általános indoklással 
próbálja ezt a problémát fölszervírozni. Ebben is olyan kifejezések szerepelnek, amelyekről 
nekem nem unortodox gondolataim vannak, hanem déjá vu érzéseim. Ez a Központi Népi 
Ellenőrzési Bizottságot idézi föl a fejemben. Ott voltak ilyen funkciói a párt öklének, hogy 
ellenőriz, fegyelmez és szankcionál. Nem ez a feladata. 

Babák képviselőtársamnak mondanám, hogy súlyos elvi tévedésben van, ugyani a 
következő a probléma. Az állam képviselője ott van a gazdasági társaságok 
igazgatótanácsában, ott van a felügyelőbizottságában, és az állam a maga tulajdonosi érdekeit 
képviselheti, képviseli, úgy, ahogy képviseli az igazgatótanácsban és a felügyelőbizottságban. 
Tehát szó nincs arról, hogy az államot ki akarja a jelenlegi társasági törvény venni a döntési 
folyamatból, az ellenőrzési rendszerből. Ott van az állam, szíveskedjék a maga 25 százalék 
fölötti részével, most már a javaslat szerint, ennyiben jó irányba módosult a javaslat, mert az 
elképesztő lett volna, ha 0,1 százalékkal is az állam már olyan jogosítványokat kérne 
magának, pontosabban nem az állam, a kormány, tehát szíveskedjék az állam a tulajdonosi 
érdekeit az igazgatótanácsban és a felügyelőbizottságban érvényesíteni, képviselni olyan 
szavazatarányban, amilyennel a tulajdonosi része alapján megilletik a törvényi szabályok. 

A másik probléma az, kedves Babák képviselőtársam, hogy mi a jelenlegi helyzet. 
Van egy belső ellenőrzési rendszer, ami működik, jól vagy rosszul. Mindenütt van belső 
ellenőrzés, aminek egy része pénzügyi ellenőrzés, tehát minden társaságnak a belső 
ellenőrzési folyamataiban, ami ugye hát több irányú, nem akarok belemenni a részletekben, 
van erre mód. Ott van a felügyelőbizottság, ami szintén a belső ellenőrzés része. És van egy 
külső ellenőrzés, amit szintén a pénzügyi oldalon két intézmény végez. Az egyik a 
könyvvizsgálat, ami kötelező minden részvénytársaságnál, minden évben a pénzügyi 
beszámolót, a könyvvezetést, a játékszabályok betartását könyvvizsgáló ellenőrzi, hitelesíti, 
ha rendben vannak az elszámolások. És ott van nem utolsósorban az Állami Számvevőszék, 
amelynek igen kiterjedt jogosítványai vannak. Méghozzá annyira kiterjedtek, hogy ez a 
distinkció nincs is meg. Tehát az Állami Számvevőszék nemcsak a 25 százalék fölött mehet 
oda egy állami tulajdonú részvénytársasághoz, hanem bárhová. 

Ez egy 22 éve megoldatlan probléma, nem oldotta meg ezt a kérdést a tisztelt 
kormánytöbbség sem. Átemelték a régi, rossz szabályt a mostaniba, és az Állami 
Számvevőszék ad absurdum oda mehet bármelyik olyan nagy társasághoz, a Richtertől a 
MOL-on át a BKV-ig, ahol az államnak több mint 0 százaléknyi részesedése van. 
Hozzáteszem mindjárt, hogy soha nem tudtunk megbirkózni ezzel a problémával, és az 
Állami Számvevőszék most sem vizsgálja azokat a társaságokat, amelyeknél résztulajdonos 
az állam. Külön megkérdeztem a Számvevőszék elnökét, hogy a MOL-lal most vajon mi az 
elképzelése, miután 22 százalékot kivásárolt az oroszoktól a magyar állam. Nagyon kíváncsi 
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lennék, hogy a 22 százalékos állami részesedéssel rendelkező MOL ügyében az Állami 
Számvevőszék mikor vállalkozik egy vizsgálatra. Mert megteheti a törvény szerint. 

A következő, és aztán befejezem a gondjaimat. Mit ellenőrizne ezek után ez a Kehi-
nek nevezett intézmény, miután a külső ellenőrzést a könyvvizsgálat és a Számvevőszék végzi 
vagy végezheti, az egyik végzi, a másik végezheti. Ezen kívül számtalan hatóság is végez 
ellenőrzéseket. Ezek persze nem pénzügyi ellenőrzések, vagy nem a közpénzek ellenőrzése. 
Van egy belső ellenőrzés megfelelő funkciókkal. Mit akar ellenőrizni a Kehi? Számomra ez a 
törvényjavaslat nem más, mint a kormány hatalmi apparátusának megerősítése egészen az 
abszurditásig, hogy egyik ellenőrző szervezetét vagy a Kehit beengedi, odaviszi a piaci 
szférába, és ott teljesen zavaros módon elvileg tisztázatlan módon összekeveri az állam 
hatalmi funkcióját az ellenőrző funkcióval. Ez egy elvileg kiérleletlen törvényjavaslat, hacsak 
nem a közvetlenül felvállalt és deklarált célja az, hogy kérem szépen, márpedig itt nincs mese, 
a kormány nyomulni akar minden olyan szférájában a társadalomnak, ahol még nincs jelen 
vagy nincs eléggé jelen. Oda be akar nyomulni, nem az állam, hanem a kormány. 

Egyébként, és befejezem, ez a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal számos 
metamorfózison esett át. Hozzáteszem, hogy Európában nincs ilyen. Államtitkár úr, ha esetleg 
ön ismer egy olyan országot, ahol egy ilyen torzszülött, mint a Kehi, létezik az állami 
ellenőrző rendszerben, akkor szíveskedjék minket erről tájékoztatni. Nincs ilyen. Ez Központi 
Számvevőségi Hivatalként alakult meg 1992-ben, akkor még az első jobbközép kormány 
egyik-másik vezetője tudta, hogy mi az a számvevőségi rendszer. Aztán ezt szíveskedett az 
első szociálliberális kormány KEI-vé keresztelni, mondom kritikaként ide, baloldalra, 
Kormányzati Ellenőrzési Irodának keresztelték el. Nem nagyon tudták, hogy az mire való, de 
volt egy 60 fős intézmény, az majd jó lesz valamire. És az akkori kormány a saját ökleként, 
úgymond, privatizációs tranzakciókat vizsgáltatott meg, mit tudom én, még miket, soha nem 
voltak nyilvánosak a jelentései. És amikor jött az első Orbán-kormány, akkor ez az iroda 
snasszul hangzott, akkor lett hivatal. Ez már, ugye, komolyabb név, így lett a Kehi. De a 
funkciója a mai napig sem tiszta. Ez egy hatalmi eszközként funkcionáló szervezet, és ez 
tovább erősödne ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával. Ezzel sem elvi, sem politikai 
szempontból nem tudok egyetérteni. Köszönöm. 

Kinek van még észrevétel? Puch képviselő úr! (Jelzésre.) Bocsánat. Dancsó képviselő 
úr, amennyire szép szál ember, annyira szerény a jelentkezésben. Megadom a szót Dancsó 
képviselő úrnak. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a dicséretet is, a bókot 

is, úgy vettem, hogy inspirálja azt, hogy hozzászóljak. 
Szekeres képviselő úr egy mondata ragadott hozzászólásra. Arról értekezett, hogy a 

részvényesek között nem lehet különbséget tenni, a részvényesek egyenlő jogokkal bírnak. 
Csak szeretném jelezni képviselő úrnak, hogy ez nem feltétlenül van így, hiszen vannak olyan 
részvények, amelyek szavazó részvények, és vannak olyan részvények, amelyek nem tudnak 
szavazni egy részvénytársaság közgyűlésén. Mondjuk, osztalékot lehet rájuk kapni, de 
szavazati joggal nem rendelkezik a tulajdonosa. Sőt, nagyon sokfajta részvényt lehet ismerni 
az értékpapírjogban. Tehát amikor arról értekezik, hogy a részvényesek jogai egyenlőek, ez 
nem így van, hiszen nagyon sokfajta és számos részvénytípust ismerünk. Tehát e 
vonatkozásban, úgy gondolom, valami másra gondolhatott képviselő úr, amikor ezt próbálta 
fejtegetni, szerintem nem helyesen. Köszönöm, elnök úr, csak ennyit akartam jelezni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és még egyszer elnézést. Puch képviselő úr következik. 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egyetértve Dancsó képviselő úrral, 

természetesen vannak különböző részvények, a társaságban szabad akaratukból létrehozott és 
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a társasági szerződésben rögzített feltételek mentén, nem a törvényben. Az aranyrészvény is 
megszűnt, ami elsőbbséget biztosíthat. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy más típusú 
részvényt kíván venni, a társaság szabályai szerint eltéríthet akár osztalékot, akár bármit. De 
azt közös akarattal teszik, nem törvényi felhatalmazással. De azt gondolom, ezen lépjünk túl, 
mert nem ez a kulcskérdés. 

A kulcskérdés az, hogy az a cél, amit itt Babák képviselő úr mondott, a közpénz 
ellenőrzése. A közpénz ellenőrzésére, ha támogatást kap valaki, van vagy hat szervezet, amit 
ellenőrzésre jogosít az ilyen vagy olyan támogatást nyújtó, a végrehajtást ellenőrző szervezet, 
a NIF-hez tartozó nyolc szervezettől kezdve. Azt látom, hogy a Kehi ezzel kicsit az 
ügyészség, kicsit a rendőrség, kicsit a népi ellenőrzési bizottság, bár nem gondolom, hogy azt 
akarják visszaállítani. (Babák Mihály: Ez elnök úr asszociációja volt.) Bocsánat, Babák úr, azt 
gondolom, tessék megnézni a következőt! A Kehi saját nevében közvetlen jogi érdek 
felvállalásának igazolása nélkül indíthat eljárást, keresetet minden szerződés vagy annak 
bármely részlete iránt. Ezt ugyanis egy 25 százalékos tulajdonosi résszel rendelkező is 
megtehetné a kisebbségi jogvédelem alapján, ha ő nem valamivel egyet. Tehát ennek 
megvannak a jogi formái. 

Ha tényleg azt gondoltuk, hogy itt az állami vagyon felügyeletével kapcsolatos új 
lépéssorozat indul, akkor nem kell személyes adatvédelmi dolgokat feszegetni, mert a 
lakcímnyilvántartásba korlátlanul betekinthet. Én ezt értem, hogy ebben a banktitok sem 
szabályozza a Kehi lépését ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy ezek természetesen 
lehetnek populárisan nagyon jó érvek, és a magyar társadalomban ez egy nagyon jó érv, hogy 
mi aztán majd megvédjük. Csak közben azt felejti el Babák úr, hogy innentől kezdve ezeknek 
a vállalatoknak a működési helyzete egészen másképp alakul. A beruházások rohamosan 
fognak csökkenni. Az a bizonytalanság, ami a magyar beruházási piacon van, azt jelenti, hogy 
14 százalék alatt van a beruházási ráta. Ez az amortizáció nem fedezi. Önök arról próbálnak 
beszélni, közben az egész környezetünk elmegy ebben az ügyben mellettünk. 

Ezek ugyanazokat a hatásokat fogják kiváltani. Félreértés ne essék, azzal a céllal 
mindenki egyetért, hogy az állam vagyon felügyeletére… Egy szocialista párt, még ha azt 
mondja, hogy az MSZMP jogutódja, akkor is, hogyne értenénk egyet, hogy az állam korlátlan 
hatalommal bírjon minden egyes lépésben. Ez lenne a mi szlogenünk normális körülmények 
között. Ezzel szemben egy korlát van, a racionalitás, és az, hogy közben európai uniós 
országban élünk, ahol muszáj a befektetőknek valamilyen módon jogbiztonságot adni, mert 
egyébként a gazdaság meg fogja sínyleni. Lehet azt mondani most, hogy nem sínyli meg, 
hogy a jogi környezetre ebből a szempontból fel lehet készülni. Igen, ki lehet szállni, akkor 
azt kell mondani, hogy aki ebben nem akar részt venni, az az államnak adja el a részesedését. 
Ezt is lehet mondani. 

Tehát szeretném, ha végiggondolnák a kormánypárti képviselők. Lehet ezt a hatáskört 
megadni, lehet az, hogy mindenkit ellenőrizzünk, lehet, hogy az MVM Partners egyes üzleti 
feleit is kontrollálhassuk. Azt gondolom, az is lehet, hogy visszamenőleg a herendi 
porcelángyár összes leányvállalatát ellenőrizni lehet ettől a perctől kezdve, sok mindent lehet. 
Csak ki fog ezekkel a vállalatokkal ezt követően érdemben gazdasági tevékenységet folytatni, 
ha egy olyan kontroll nélküli bejárás van a piaci szabályokba, amit ez a törvény lehetővé tesz? 
És még egy mondat, a közpénzek és a támogatások tekintetében, úgy gondolom, megvannak a 
megfelelő szervezetek, ehhez erre semmi szükség nem volt. Egyébként ennek egy részét az 
APEH is át tudja venni, mert a törvénytelen szerződéseknél az APEH-nek is van mozgástere. 
De úgy látom, hogy valamiért a kormány közvetlenül akar ezekbe a rendszerekbe 
beavatkozni, közvetlenül szeretne információkat szerezni azoknak a gazdasági társaságoknak 
a működéséről, ahol nagyjából az államnak 25 százaléka van, és ezt sugallja, ne haragudjanak 
uraim, az első beterjesztés is. Csak azt gondolom, az Országgyűlés rájött, hogy ez már a 
nonszensz határának is vége. És ha önök olyan nagyon lelkesek, a jegybankot mégis csak ki 
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kellett venni ebből, pedig az aztán 100 százalékban állami, 100 százalékban a közpénz 
környékén forog. 

Úgy látom, vannak olyan erők, amelyek az önök lehetőségeit is képesek korlátozni. 
Egyelőre azon az úton mennek, ahol még nem képesek ezek az erők önöket korlátozni, de úgy 
gondolom, hosszú távon nagyon meg fogják büntetni a magyar gazdaságot azok a befektetők, 
akik továbbra is érzékelni fogják, ami történik. Nemcsak a banktitok szempontjából. 
Képzeljék el, akkor még azt a javaslatot is tegyék még hozzá, hogy ez a jelentés teljes 
nyilvánosságot kell hogy kapjon. Önök az átláthatóságról beszélnek. Akkor tessék kitenni a 
honlapra, a Kehi ezt ellenőrizte, aztán mindenki csámcsogjon rajta, hogy milyen üzleti 
tevékenységet folytatott ilyen vagy olyan vállalat, amelynek egyébként az állam 
résztulajdonosa. Talán ezt máshogy kéne rendezni. Azt gondolom, rendezhetők volnának a 
szindikátusi szerződésekben, rendezhetők volnának, ha ilyen céljaik vannak, hogy például a 
könyvvizsgálók kinevezésénél, azt kell mondani, hogy ahol az államnak 25 százalék fölötti 
tulajdonrésze van, csak az állam jóváhagyásával történhet. És akkor már minden egyes 
kontrollálási lehetőség az önök kezében van. 

Azt gondolom, ezer megoldás lenne ugyanazt a célt elérni piaci eszközökkel, normál 
üzleti menetben, mint amit most megcsinálnak egy új, hogy azt ne mondjam, nem hatóság, 
mert annál egy kicsit több, amit most létrehoznak. Ez tipikusan olyan, hogy minden 
társadalmi kontroll nélkül működő szervezet, hiszen ez a Országgyűlés belső ellenőrzési 
rendszere. És a kormány belső ellenőrzési rendszere kontroll nélkül ki tud menni a piaci 
szereplők irányába. Ha önök ezt támogatják, az önök lelke rajta, lehet, hogy sokan fognak 
ezért önöknek tapsolni, de előbb-utóbb, hosszú távon nagyon nagy árat fog fizetni a magyar 
gazdaság. 

Emlékezzenek uraim, hogy mi szóltunk többször, hogy a befektetések vissza fognak 
esni, ha ezt a jogalkotási folyamatot folytatják. Ma, azt gondolom, eljutottunk odáig, hogy a 
befektetések visszaestek. Szlovákia, Románia, Lengyelország gazdasági növekedésben, 
Magyarország gazdasági mínuszban van, félreértés ne essék, lehet mondani az eladósodást 
meg az elmúlt 8 évet, de köze nincs hozzá, mert egy lassú növekedést akkor is lehetett volna 
produkálni, semmi mással, ha normálisan viszonyulunk a befektetőkhöz, nem ilyen 
jogalkotási folyamatokkal. És most egy újabb pontot tesznek erre a dologra. Ha ez így 
folytatódik, akkor, azt gondolom, ténylegesen komoly gondjaink lesznek a gazdaságban. Csak 
egyet szeretnék kérni, nézzék meg a jegyzőkönyveket, az elmúlt két évben hányszor lett 
elmondva, hogy negatív következménye van a döntésnek. Önök ezen mindig mosolyogtak, de 
mindig bekövetkezett a negatív következmény. Lehet, hogy nem konkrétan abban az ügyben. 
Csak közben folyamatosan csökkenünk és csökkenünk, folyamatosan romlik a pozíciónk, 
folyamatosan gondjaink vannak a gazdaságban. Talán érdemes volna egy pillanatra megállni 
és elgondolkodni ezen. Mert egyet higgyenek el, nem a kormány tagjai lesznek a felelősek, 
hanem azok a képviselők, akik mindenhez felhatalmazást adtak. 

Ha megnézik a nemzetközi jogot, ilyen beavatkozás Venezuelában nincs a Chávez 
kezében, de természetesen az egy rendes kommunista. Annak nincs ilyen lehetősége, hogy 
beavatkozzon közvetlenül a gazdasági folyamatokba. Megnézhetik, ha egyet találnak a 
világon a diktátorok környékén is, akkor tessenek szólni nekünk, hogy találtak egy ilyen 
szervezetet, ami ennyire belső rendszerben akár az ügyészséget is felülírhatja, mint amit most 
önök ide leírtak. Ne haragudjanak, el fogják fogadni, nekem illúzióim nincsenek. Fogadják is 
el. Csak egy dolgot mi megint elmondtunk. Szóltunk, próbáljuk ebben önöket figyelmeztetni. 
Más eszközünk nincs ma meg. És nagyon szeretném, ha ezt végiggondolnák önök, nemcsak 
itt, ebben a teremben, hanem ezen kívül is. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Herman képviselő úr következik. 
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HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! 
Én nem kívánom a kör négyszögesítését fölvállalni, mert egyébként sem tudnám elvégezni. 
Bizonyára mindenki egyetért abban velem, hogy a szoros elszámolás – hosszú barátság elvét 
kell érvényesíteni. Meglepetten hallottam Puch László képviselőtársam érvelését, és szeretnék 
visszautalni arra, hogy a bölcsek azt mondják, hogy a múlt gyökeréből táplálkozik a jövő. Én 
ezt a szlenget, hogy az elmúlt 8 év, satöbbi, nem kívánom használni, csak egyszerűen azt 
mondom, hogy a múlt gyökereiből táplálkozik a jövő. Hogyan lehetséges az, kedves 
képviselőtársam, hogy az önök kormányzása ideje alatt állami közpénzeket magáncég 
ellenőrzésébe adták át. A megváltozott munkaképességű embereknek az állam által 
finanszírozott, közel 80 milliárd forintos nagyságrendű pénzösszeget kérem szépen, a Monéta 
nevű, magántulajdonú cégnek adták át. És mi lett ennek az eredménye? Hogy sorban nyerik 
meg ezek a cégek a pert, amelyek terheit ennek a kormánynak kell viselnie. Ugyanis 
törvénytelen volt, amikor önök ezt a megbízást adták. Ezt ma már a bíróság is kimondta. 
Úgyhogy, kérem szépen, egy kicsit visszafogottabban kellene érvelni. Úgy gondolom, hogy 
azoknak az érveknek az alapján, amik itt elhangoztak, erre is szeretnék visszautalni. 

A másik, hogy itt állandóan összehasonlításokat teszünk Romániával, Szlovákiával. 
Azt is meg kéne vizsgálni, hogy milyen szintről indul a gazdaság, mihez viszonyítva mérek. 
Úgy gondolom, akkor egészen más lesz az optika. Ez tulajdonképpen viszonyítás kérdése. 
Még egyszer hangsúlyozom, bizonyára önök is egyetértenek azzal, hogy a szoros elszámolás 
– hosszú barátság elvét és logikáját kell vallani. Az nem járható út, hogy önök egy 
magáncégnek adták oda egy 80 milliárdos nagyságrendű pénztömeg ellenőrzését, és most 
számon kérik, hogy a közpénzek ellenőrzését miért a kormány hivatala végzi, és hogy a 
kormány előretolt jobbkezének tekintik a Kehi-t. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Babák képviselő úr következik. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném kérni önöktől, hogy 

maradjunk a törvényjavaslatnál, ne pedig a gazdaságpolitika áttekintésénél, mert nem erről 
van szó. A törvényjavaslat azt szándékozik ellenőrzés alá vonni, ahol közpénz van, ahol 25 
százalék + 1 felett van a tulajdonrésze az államnak, tehát nem minden gazdasági társaságról 
van szó. Úgy gondolom, hogy valaki valamitől fél, hogy kiderül majd, hogy hol mit 
manipulálnak ezzel a köztulajdonnal. Én nem kívánok gyanakodni, de úgy gondolom, érthető 
a reagálás. Ne akarjuk már feketére festeni az eget, mert semmi szükség rá. Pusztán csak arról 
szól, és ezt szeretném kiemelni, csak arról van szó, ahol az államnak több mint 25 százalékos 
tulajdona van. Ott a Kehi-nek jogosítványa lesz a közpénz és az állam gazdasági érdekének 
érvényesítésére. Elnök úr, nem népi ellenőrzési bizottság, hanem az állam gazdasági 
érdekének képviseletére lesz lehetősége, ellenőrizni, hogy ténylegesen érvényesül-e a köz 
érdeke. Aztán úgy gondolom, ha valaki kap és elfogad állami támogatást, nyilvánvalóan az 
állam a transzparencia elve mentén ellenőrizhesse a Kehi útján e közpénz felhasználását. 
Mélyen tisztelt hölgyek, urak, elhiszem, hogy az átláthatóság jó pár embert idegesít, de fontos 
része a kormányzásnak, hogy a közpénzeket ellenőrizhetővé és átláthatóvá tegye. Még 
egyszer mondom, az állam gazdasági érdekének érvényesítése, a közpénz felhasználásának 
ellenőrzése közérdek, nem csak a kormányé. 

Valaki még szóba hozta a Nemzeti Bank vonatkozásában az ÁSZ jogosítványát. 
Szeretném azt a liberális gondolatot innen kiirtani, hogy a Magyar Nemzeti Bank mindentől 
és mindenkitől független. Szeretném elmondani azt, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az 
országtól kell függőnek lennie, ellenőrizhetőnek és átláthatónak. Nincs külön érdeke a 
Nemzeti Banknak, ezért az ÁSZ-nak jogosítványai vannak, amelyeket még talán erősítenünk 
kell. Már csak azért is, mert a jelenleg regnáló elnök úr tiltakozik minden felügyelőbizottsági 
és ÁSZ-megállapítás ellen, mert úgy gondolja, hogy a közpénzt úgy költheti, ahogy gondolja, 
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és a közérdek, a transzparencia elve nem vonatkozik rá. Úgyhogy hagyjuk a Nemzeti Bankot, 
ez a törvényjavaslat nem szól róla, a tekintetben az ÁSZ-nak van jogosítványa. 

Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a gazdaságnak azt a részét, ahol több mint 25 
százalékos állami tulajdon van, az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat igenis bízzuk rá a 
Kehi-re. Puch képviselő úrnak nem kell aggódnia a többi gazdasági társaságot illetően a 
befektetők oldaláról sem, hiszen nincs semmiféle veszélyeztetettség, ha nem rendelkezik az 
állam 25 százalék + 1 feletti tulajdoni hányaddal. Maradjunk a dolog lényegénél, és 
indítványozom önöknek, hogy a törvényjavaslat új változatát szavazzuk meg általános vitára 
alkalmasnak az ország érdekében. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még mielőtt továbbadnám a szót, annyi megjegyzést hadd 

tegyek: lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, vagy nem voltam világos. Babák 
képviselőtársamnak mondom újfent, hogy az állam képviselője ott van az igazgatótanácsban, 
ott van a felügyelőbizottságban. Az Állami Számvevőszék, amely az Országgyűlés legfőbb 
pénzügyi ellenőrző szerve, ellenőrizheti az állami tulajdonban, résztulajdonban lévő 
vállalkozások gazdálkodását. Ezek után még odavinni a kormányt is!? Szakmailag attól nem 
lesz jobb a helyzet, ha ott tolong majd mindenki, egy másnak adják a kilincset. Én voltam 
ellenőrző is, ellenőrzött is, egymást érték a látogatók annak idején, amikor olyan helyzet 
adódott. Azt tessék érteni, hogy szíveskedjék a kormány azt megnézni, hogy az 
igazgatótanácsba delegált képviselője, az állam képviselője, a felügyelőbizottság képviselője 
mit csinál. Hogyan vigyáz ott a köztulajdonra? Ezzel messze egyetértek. De odavinni még a 
kormányt is, ez aztán tényleg unortodox. 

Köszönöm. Ez volt az én második megszólalásom, az utolsó is. Puch László 
következik. 

 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): És utoljára is. Szeretném azt a félreértést eloszlatni a 

közpénz ellenőrzésével kapcsolatban, hogy itt senki nem akar partner lenni ebben. Igenis, a 
támogatások ellenőrzésének ezer módja és lehetősége van. De hogy ennél a társaságnál a Kehi 
az összes szerződést, bármikor keletkezett vagy keletkezik… (Babák Mihály: Érdeke.) Én ezt 
értem. Azt mondja Babák úr, hogy ez a közpénz ellenőrzésének egyik eszköze, ez egy 
izgalmas dolog. Ez nem a tulajdonosi struktúrában történő ellenőrzés, hanem egy kapcsolati 
tőke begyűjtése a Kehi által, félreértés ne essék. Ha ezt engedik, de ha csak a büntető 
törvénykönyv módosítását, amit ebben a törvényjavaslatban elrejtettek, végigolvassák, a 
polgárok személyi adatainak nyilvántartásáról szóló módosításokat, természetesen ezen 
érdemes volna elgondolkodni. 

Az ön által említett 80 milliárdot ez a törvény nem fogja megoldani. Értem, az egy 
disznóság volt, ha az volt, nem tudom megítélni, de ha sorra nyerik a pereket az állam ellen, 
akkor valószínűleg mégis a törvényeknek megfelelő volt. Ez azt a problémát nem fogja 
megoldani, hogy gyakorlatilag a Kehi is ellenőrizheti, mert egyébként annak megvoltak az 
ellenőrzési módjai és felhasználás szabályai. Az akkori törvények ilyenek voltak. Az akkori 
ellenzék ezt nem kifogásolta, vagy ha kifogásolta, akkor a kormány ugyanúgy viselkedett, 
mint ahogy most önök, a kormánytöbbség, mindent megszavazott, amit a kormány kért. Ez a 
törvény ezt nem fogja módosítani. Persze lehet az, hogy innentől kezdve, mondjuk, az 
állammal szemben nem lehet pert indítani, ezt még be lehetne írni, és akkor senki nem 
nyerhetné meg. Mert nagyjából egyébként a büntetőeljárásról szóló törvényben erősen az van, 
fellebbezésnek helye nincs, végrehajtás történik, majd utána lehet perelni, száz év múlva, ha 
azt a szerződést fölmondta valaki, és ki fog derülni 3 év múlva, hogy mégis jogszerűtlen volt, 
akkor már tönkrement az a cég. 

Én csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy olyan hatáskört adnak ma a Kehi 
kezébe, ami több, mint az ügyészségé, a bíróságé, az APEH-é együtt. Ha ezt önök jónak 
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tartják, akkor szavazzák meg. Csak ettől nem fog változni az a helyzet, hogy a közpénzek 
elherdálásában hogyan vesznek részt. Ezt szerettem volna még egyszer elmondani, hogy 
tisztázzuk, az MSZP abban érdekelt, hogy a közpénzek ellenőrzése jó legyen, és ha önök jó 
szándékkal behoznak bármit, azt támogatni fogjuk, félreértés ne essék, támogatni fogjuk. Ha 
egyszerűsítenénk az európai uniós támogatások felhasználásának rendszerét, azt támogatni 
fogjuk. (Babák Mihály: Nem lehet, mert a Bajnai úgy bebetonozta.) Az, hogy mi is 
elrontottunk dolgokat, önöket ez nem mentesíti az alól, hogy önök is elrontsák. Félreértés ne 
essék, ha mi nem rontottunk volna el semmit, önök nem kormányoznának. Mi sok mindent 
elrontottunk, ugyanazt tettük, mint önök, sokszor a lelkiismeretünkkel szemben is. És önök 
ma ugyanezt teszik. Ha önök úgy gondolják, hogy ez jól van így, akkor csinálják tovább. 
Nincs ezzel semmi probléma. Csak szeretnénk elmondani, hogy amit most önök ebben a 
törvényben tesznek, 24-48 óra alatt, az mindenek fölött olyan mértékű beavatkozás a privát 
szférába, aminek nincs normális pandanja, szeretném mondani. 

Mondok egy példát. Az MVM Partners állami vállalat. Oda kimegy a Kehi, és az 
összes szerződést elviszi. Abban benne van az összes vásárló partner szerződése. Onnantól 
kezdve ki, mit, mennyiért vesz, az egy szűk kör kezébe bekerül. Ha ezt önök normálisnak 
tekintik? Mondok olyan példát, ahol nemzetközi szereplők is vannak a rendszerben. (Babák 
Mihály: Azok is szoktak lopni.) Babák úr, maga mesélhet, amit akar ebből a szempontból. 
Arra kéne választ adni, hogy innentől kezdve minden egyes adat kikerül ebből a rendszerből, 
hogy nincs üzleti mozgástér. Ki fog ezekkel a vállalatokkal együttműködni? Kockázat lesz 
ebben a dologban, uraim, csak ezt szeretném mondani. És ígérem, többet nem szólok, mert azt 
gondolom, úgyis fölösleges, falra hányjuk a borsót egymásnak. Ezt én megéltem az elmúlt pár 
évben. Tehát csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy ugyanabba a folyóba még egyszer be 
kéne lépnünk, hogy mindenáron mindent elfogadunk, amit valaki kitalál. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem látok további szándékot hozzászólásra. Ezért a vitát 

lezárom, és megadom a szót államtitkár úrnak, hogy ha kíván, reagáljon a vitára. Tessék! 
 

Az előterjesztő reflexiója 

DR. FÖMÖTÖR BARNA (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Csak röviden 
reagálnék, mert nagyon részletes érvek hangzottak el a vitában. Tényleg csak jobbító 
szándékkal pontosítanék egy-két dolgot annak alapján, ami le van írva a törvényjavaslatban. 
A többi részét egyfajta fantáziának tartom, amit hozzáköltöttek. 

Hallottuk, hogy a Kehi erősebb lesz ezzel, mint a NAV és az ügyészség. Én ugyan ezt 
nem tudtam kiolvasni, de ha leírja valaki nekem, akkor nagyon szívesen megnézem. Egyelőre 
nekem rejtély, hogy ebben a 11-12 paragrafusban hogyan sikerült ezt elrejtenie az 
előterjesztőnek. Ha ez sikerült volna, én lennék leginkább meglepve. 

Még pár dolgot helyesbítenék, mert üzleti titokról és ilyesmiről volt szó. Tehát ezen 
adatok minősége nem változik meg azáltal, hogy a Kehi ellenőrzi. A Kehi ugyanúgy nem 
használhatja föl más célra, attól az üzleti titok még üzleti titok marad. Elhangzott a személyes 
adat is. Ebben annyit helyesbítenék, hogy személyes adatról csak természetes személlyel 
kapcsolatban beszélhetünk, a cégek nem természetes személyek, tehát nincs náluk személyes 
adat. Ezek olyan pontatlanságok voltak, amiket, úgy gondolom, mindenképpen helyesbíteni 
kell. 

Amit még elmondanék, arról volt szó, hogy nem lehet különbséget tenni az állami 
vagyonnal kapcsolatban. Jó pár törvényünk van, ami különbséget tesz a nemzeti vagyon és az 
állami vagyon között. Tehát valamennyi megkülönböztetés nyilvánvalóan van ezzel 
kapcsolatban. Ebből a szempontból szerintem alapvető elvárás, hogy az állami vagyonnal 
kapcsolatban, pont azért, mert közpénzből jött létre, sokkal szigorúbb ellenőrzési szabályok és 
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elvek legyenek. Összefoglalóan ennyit mondanék, és még egyszer kérem a bizottságot, hogy 
az általános vitára való alkalmasságot megszavazni és támogatni szíveskedjék. Köszönöm 
szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Köszönjük szépen, államtitkár úr, a reagálását. Akkor szavazás következik arról, hogy 
a bizottság általános vitára alkalmasnak ítéli-e a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő 
törvénymódosítással foglalkozó törvényjavaslatot. Aki alkalmasnak ítéli, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki nem ítéli alkalmasnak? Hat. 
A bizottság általános vitára alkalmasnak ítélte a törvényjavaslatot. Köszönjük szépen a 
közreműködést, államtitkár úr. 

Mi előadót keresünk, pro és kontra. A kisebbségi véleményre jelentkezett Szekeres 
képviselő úr. A többségi vélemény ismertetésére ki vállalkozik – kérdezem a tisztelt 
kormányoldalt. (Nincs jelentkező.) Dancsó képviselő úr vállalja? (Jelzésre.) Nem kéri, 
köszöni szépen. (Puch László: Megértem.) Azt hiszem, én is értem, de nem akarok 
messzemenő gondolatokat sugározni magamból. Tehát nincs többségi vélemény? A többség 
elfogadta, no comment, a kisebbség meg elmondja a magáét. Puskás alelnök úr vállalta végül, 
a pro álláspontot megfogalmazza. Köszönöm szépen. Ezzel végeztünk is. 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Az utolsó napirendi pontunk, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása következik. Köszöntöm a kormány 
képviselőit, államtitkár urat, főosztályvezető urat, és mindjárt meg is adom a szót arra, hogy 
szíveskedjék a törvényjavaslatot szóbeli kiegészítéssel kísérni. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány alapvető céljai között szerepel az 
adórendszer egyszerűsítése a munkát terhelő adók csökkentése és a fogyasztási típusú adók 
növelése árán, tehát tulajdonképpen az adórendszer struktúrájának az átalakítása. Ezen a téren 
már sikerült eredményeket felmutatni, tehát az adókoncentráció a 2008-as 42 százalékról 38-
39 százalékra csökkent, a jövedelmet terhelő adók aránya a korábbi durván kétharmadról 55 
százalékra csökkent. Vagyis mindenféleképpen elindult az adórendszer átalakítása a kívánt 
irányba. Nem mondhatnánk azt, hogy a most beterjesztett csomag már egy végleges 
megoldást fog jelenteni, de mindenféleképpen további lépés az adórendszer egyszerűsítése 
irányában. 

A 2013. évre javasolt adóváltozások fókuszában a következő alapvető célok állnak: az 
arányos egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer megszilárdítása, az illetékkulcs rendszer 
átalakítása, a vállalkozói környezet versenyképességének javítása, a befektetések ösztönzése, 
az adózó adminisztrációs terhek, az adó- és vámhatósági adminisztráció csökkentése, az 
adómorál erősítése, az adónorma hatékonyságának javítása és a jogalkalmazás során 
felmerülő problémák orvoslása. A benyújtott törvényjavaslatban a személyi jövedelemadó 
terén a legnagyobb jelentőségű talán a félszuperbruttó kivezetésének technikai 
intézményesítése, valamint a biztosítások adókötelezettségének újraszabályozása. Ha elnök úr 
megengedni, én nem mennék egészen részletesen bele minden egyes paragrafusba, majd a 
kérdések kapcsán térnénk erre vissza, inkább a fő vonalakat emelném ki. 
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A társasági adónál lényegében szövegpontosításokról van szó. Talán annyit érdemes 
megemlíteni, hogy az elvárt adó számításában figyelembe vennénk a tagi kölcsönök felét is. A 
hitelintézetek járadéka terén pontosítások szerepelnek, a jövedéki adónál számos 
egyszerűsítést tervezünk bevezetni. Itt a legnagyobb jelentőségű talán a saját gazdaságban 
előállított tiszta növényi olaj munkagépekben történő felhasználásának, 
felhasználhatóságának biztosítása, támogatása. Az általános forgalmi adónál talán kiemelendő 
az üzletrész-átadás áfa-mentessége, és az elektronikus számlával kapcsolatos szabályok 
egyszerűsítése. A helyi adóknál kiemelném, hogy a kincstár honlapján megtalálható lesz a 
helyi adókkal kapcsolatos összes tudnivaló, és a részletszabályokat az egyes települések 
honlapján lehet majd megtalálni. A cégautóadónál talán a környezetvédelmi besorolás 
tisztázása a legnagyobb jelentőségű. A biztosítási adóknál alapvetően pontosításokról van szó. 

Az illetékek terén jelentős egyszerűsítésekre kerül sor. Az ajándékozási, öröklési 
illetékeknél a korábbi 18 kulcs helyett 2 kulcs kerül bevezetésre. A negatív illetékalap után 
nem számítunk föl illetéket. A fizetési könnyítések kérése illetékmentes lesz, és az 
illetékszabályokat úgy módosítjuk, hogy az a fiatalok lakásszerzési lehetőségét támogassa. 

Az adózás rendjével kapcsolatban alapvetően könnyítő és adminisztrációt csökkentő 
intézkedésekre kerül sor. Például bevezetésre kerül az önellenőrzésre való felhívás 
intézménye. Azaz adott esetben, ha a NAV úgy látja, hogy nem stimmel valami az 
adóbevallásban, akkor nem azonnal adóellenőrzésre hív fel, hanem kiértesíti az adózót arról, 
hogy valamifajta diszkrepanciát vél felfedezni a benyújtott adóbevallásban, és felhívja egy 
önellenőrzésre a figyelmet. Szintén egy lépést teszünk előre az egyszerűsített elektronikus 
fizetések terén. A számviteli és könyvvizsgálói törvény módosítása kapcsán talán a 
mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló intézményének bevezetése tűnik a 
legnagyobb jelentőségűnek. A társadalombiztosítás terén a javaslat szerint a magán-
nyugdíjpénztári tagok is köthetnek megállapodást a Nyugdíjbiztosítási Alappal a szolgálati 
idő szerzése érdekében. Végül a szerencsejátékokkal kapcsolatban a kaszinók adóját 
egykulcsos, 30 százalékos mértékben javasoljuk megállapítani, és a koncessziós díjat évente 
valorizálni javasoljuk. 

Azt gondolom, hogy a törvényjavaslat talán legfontosabb részleteit kiemeltem, 
összefoglaltam, megköszönöm a figyelmet. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a kiegészítését. Ki kíván szólni? Szekeres 
képviselő úr. 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Különleges helyzet a mostani törvényjavaslat előterjesztése az Országgyűlésnek, hiszen 
eddig, és logikusan, egy következő év előkészítése úgy zajlott, hogy először a bevételekről 
rendelkezett az Országgyűlés az adótörvények elfogadásával, és utána készült el a 
költségvetés. Ez most fordítva van, illetve nem tudom, hogy van, mert a Magyar 
Országgyűlés eljutott oda, hogy megszavazta a költségvetés főszámait, kvázi kész a 
költségvetés, és csak utána kerül sor az adótörvények jövő évi módosítására. Azt ma már 
tudjuk, hogy ez a megszavazott költségvetés nem biztos, hogy a költségvetés, de ez most 
ebből a szempontból egy külön bonyolító és nehezítő tényező. 

De ami miatt még különlegesebb a helyzet, és ezért nem tartjuk általános vitára 
alkalmasnak az előkészített javaslatot, hogy a kormány olyan intézkedések terveit jelentette 
be, amelyek az adókat és az illetékeket érintenék 2013. január 1-től. Ilyen intézkedés például a 
tranzakciós illeték emelése, a pénztárgépek elektronikus bekötése, a fordított áfa a 
sertéságazatban, a tb-járulékplafon eltörlése, a bankadó nem megfelezése, a tranzakciós illeték 
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további emelése, az államkincstár adójának emelése, az iparűzésiadó-alap kiszámításának 
változása, a közműadó bevezetése, a cafeteria adókulcsának változása, és mondhatnám 
tovább. Ezek a most előterjesztett adótörvényekben nem szerepelnek. Ez így nem fog menni. 
Még az önök által lecsökkentett felkészülési idő is 30 nap. Mi az indoka annak, hogy a 
kormány október 29-én, tehát, mondjuk, két hónap van hátra az évből, most nem terjeszti be 
egyben az adótörvényekre vonatkozó javaslatát? Milyen módon lehet értékelni akkor ezeket a 
javaslatokat, és mi lesz ezeknek a viszonya a költségvetési főszámok esetleges 
módosításával? Hiszen ezek azért valamilyen formában, nagyon konkrét formában függnek 
össze, mivel a bevételi oldalt meghatározza az, hogy egyébként milyen kiadásokra lehet 
törekedni, amennyiben a költségvetési hiányt állandó számnak tekintjük. 

Tehát többfedelű probléma van a 2013-a adó- és költségvetési törvények előkészítése 
kapcsán. Ezért nem tárgyalható most ez a javaslat, ha legalább az nincs benne, ami még 
biztosan lesz. Amennyiben biztosan lesznek ezek a javaslatok, hiszen feltételezzük, a 
kormány ezt azért mondta el, mert erre vonatkozóan törvénymódosításokat akar beterjeszteni. 
Ez az egyik és fő ok, amiért az általános vitára való alkalmasságot megkérdőjelezzük. Nem a 
benne foglaltak tartalma miatt, hanem az eljárás módja miatt. 

Ami a most itt szereplő javaslatokat illeti, tartalmi kifogásunk van. Ez a tartalmi 
kifogás teljesen egyértelműen arra vonatkozik, hogy 2013-tól a kormány ismételten a 
magasabb jövedelműek pozícióját kívánja javítani, és nem kívánja javítani a kis- és közepes 
keresetűekét. Az még külön kérdés, hogy egyébként a magasabb jövedelműek pozíciójának 
javítása miatt abból elmaradó adóbevételeket mivel tudja majd a kormány pótolni. Ön nagyon 
disztingváltan fogalmazott, államtitkár úr, amikor a félszuperbruttó technikai kivezetéséről 
beszélt, na, de hát ez azt jelenti, hogy egy átlagjövedelem fölötti sávban újabb adócsökkentést 
fognak 110 milliárd forint erejéig megvalósítani. Még egyszer mondom, miközben a kis- és 
közepes keresetűek számára ebből semmilyen előny nem származik. Sőt, az ő helyzetük a 
cafeteria tervezett adóemelésével még romlani is fog, és az összes többi olyan intézkedéssel, 
amiről a kormány beszélt, hogy az adótörvényekben érvényesíteni fog, az ő pozíciójuk 
rendkívüli módon romlani fog. 

Különösen ennek fényében indokolatlan a magasabb jövedelműek számára adott 
adókedvezmény és adócsökkenés. Az összes többi szabály, az öröklésre, ajándékozásra 
vonatkozó szabály, a regisztrációs adóra vonatkozó szabály is mind kizárólag egy nagyon jól 
szituált, komolyabb vagyonnal és jövedelemmel rendelkező réteg számára jelent csökkenést. 
Éppen ezért, a részletekbe nem is belemenve, mert ezt nyilván majd a részletes vitában kell 
kifejteni, csak a lényegre törekedve, ez az egy pontja önmagában a beterjesztett javaslatsornak 
világosan mutatja, hogy egy nehéz helyzetben lévő gazdaság esetében, amely várhatóan 
recesszióban megy tovább, önök a magas jövedelműek adóterhelésének csökkentését 
vállalják, és semmi mást. Ezért tartamilag elfogadhatatlan, és nyilvánvalóan erre vonatkozóan 
módosító javaslatot is készítünk ennek az elfogadhatatlan megoldásnak a kiiktatására. 

Megerősíteném, hogy általános vitára nem tartjuk alkalmasnak ezt a törvényjavaslatot, 
hiszen maga a kormány mondja, hogy még az idén fog adókra, illetékekre vonatkozóan újabb 
javaslatokkal előállni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki kíván még szólni? Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Szekeres képviselő úr egy benyúlással megint 
gyorsabb volt, pedig én is igyekeztem gyors lenni, de az ő rutinja ebben a tekintetben is viszi 
a pálmát. Ami az érdemi részét illeti a benyújtott adótörvényeknek, úgy gondolom, 
akceptálva, amit képviselő úr elmondott, azért olyan dolgokról, ami nincs beterjesztve, elég 
nehéz véleményt formálni. Ezért azt javaslom, hogy maradjunk azon adótörvényeknél, 
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amelyek az asztalunkon vannak, azokról tudunk csak véleményt formálni. A többi még csak 
vízió perpillanat. Ha azokból majd lesz valami, manifesztálódik, akkor a bizottságban 
nyilvánvalóan azt a vitát is le tudjuk és le fogjuk folytatni. De a kettőt így összekeverni 
szerintem nincs sok értelme, mert olyanokról kellene, még egyszer hangsúlyozom, beszélni, 
ami nincs előttünk, és amiről legfeljebb sajtóinformációink vannak, de ahhoz, hogy a 
bizottság tárgyalja, ez még kevés. 

Ezért, ha képviselő úr nem haragszik, én inkább az eredeti javaslathoz térnék vissza. 
Azért annak örülök, hogy igazán érdemi kritikát képviselő úr sem tudott megfogalmazni a 
benyújtott adótörvényekkel kapcsolatban, már csak azért sem, mert megítélésem szerint 
hosszú-hosszú évek után végre azok a célok, amelyeket lefektetett a kormány a benyújtott 
adótörvényekben, azok vissza is köszönnek az egyes adónemek módosításaiban. Különösen 
az egyszerűsítésre és a vállalkozói környezet javítására szeretném fölhívni a figyelmet, illetve 
kiemelni. Hiszen az a sok szabály, amely gyakorlatilag eltűnik, illetve az a sok kulcs, ami 
eddig megfigyelhető volt, különösen az illetéktörvény vonatkozásban, úgy gondolom, 
rendkívül jelentős deregulációs folyamat. Sokkal átláthatóbbá teszi azokat a szabályokat, 
amelyeket a jövőben kell alkalmazni. Úgy gondolom, ez egy jó irány, mind a 
magánszemélyek, mind a vállalkozások szempontjából világosabb, jobban megjegyezhető, a 
hétköznapi életben is jobban használható adótörvényeket fog és tud eredményezni. 

Nyilván igaz ez az adminisztrációs terhek vonatkozásában is. Végre most már 
nemcsak szavakban hangzik el a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, hanem 
ténylegesen történnek is nagyon jelentős lépések. Itt különösen azt az elvet szeretném 
kiemelni, amelyik először nem potenciálisan adócsalóknak tekinti ezeket a vállalkozásokat, 
hanem partnernek, és igyekszik bizonyos értelemben tolerálni azokat a nehézségeket, 
amelyekkel adott esetben egy mikro- és kisvállalkozó találkozik, és amelyeket államtitkár úr 
is említett. Ezek azt eredményezik, hogy lehetőséget teremtenek arra, hogy úgy javítsanak ki 
hibákat vállalkozások, hogy ne kerüljenek azonnal szankcionálás alá, ne lehetetlenüljön el 
azonnal a létük, hanem bizonyos felkészülési és korrigálási idő után a normál menetbe 
tudjanak visszazökkenni, amennyiben azt a tevékenységet kívánják folytatni, ami az elvárható 
körébe tartozik. 

Úgy gondolom, nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy valóban arányossá és 
egykulcsossá válik a benyújtott javaslat alapján a személyi jövedelemadó. Erre Szekeres 
képviselő úr is utalt. Ő nyilván azt az aspektust emelte ki, amit megszoktunk már a szocialista 
képviselőtől, ilyen értelemben tehát következetes is volt a bírálata során. Én viszont 
szeretném azt az aspektust elmondani, hogy ezzel végre az az arányosság, az az egy kulcs, 
amit meghirdetett a kormány a kormányprogramban, teljesülni fog, és mindenki nagyon 
egyszerűen kik tudja ezek után számítani az adóalap meghatározása után azt a fizetendő adót, 
ami őt terheli. Ez egy nagyon jelentős és lényeges előrelépés. Arról pedig, hogy milyen 
társadalmi hatása van, korai lenne még bármilyen verdiktet mondani, hiszen hatályba sem 
lépett még ez a módosítás. Ennek hatása nyilván egy-két év múlva fog igazán jelentkezni, és 
majd akkor lehet értékelő véleményt megformálni. Addig én nagyon óvatosan bánnék azokkal 
a kijelentésekkel, amiket Szekeres képviselő úr megfogalmazott. Várjuk meg ennek hatását, 
várjuk meg a bevételekre, a fogyasztásra, a megtakarításokra való hatását, megítélésem 
szerint majd ezek után lesz értelme ezen társadalompolitikai kérdésekről is szót váltani, és 
értékelni ennek a személyi jövedelemadónak a sikerességét és eredményességét. 

Megítélésem szerint összességében egy nagyon koherens, egyértelmű és világos 
irányokat mutató adótörvénycsomagról van szó, amely azokat a célokat, amelyeket 
államtitkár úr is hangsúlyozott, jól leköveti, tükröződik benne. Ezért azt, hogy igazán érdemi 
kritikát nem hallottunk az ellenzéki képviselőktől sem, csak olyan vonatkozásban, ami nem 
fekszik az asztalunkon, úgy gondolom, a részükről is a legnagyobb része támogatható kell 
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legyen. Bízom benne, hogy ez majd a plenáris ülésen mind a vitában, mind szavazataikban 
majd meg fog jelenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? Font képviselő úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. Egy olyan jellegű kérdésem lenne 

az előterjesztőhöz, hogy miért szándékoznak eltörölni a gyümölcsbor jelenleg meglévő 98,7 
forint/literes adótartalmát. Információim szerint, kormányzati képviselőtől érdeklődtem, talán 
amiatt, hogy az Unió egyik előírása kötelezi a tagországokat, hogy ahol jövedéki kategóriába 
sorolt a gyümölcsbor és a szőlőbor, csak egyféle adótartalmat állapíthatnak meg. Szeretném 
jelezni, hogy 2000 óta, amikor jövedéki termékkörbe került besorolásra a szőlőbor, akkor 
nagyon komoly előterjesztés után megkülönböztetett adótartalmat róttunk ki a gyümölcsborra, 
mégpedig a következők miatt. Nem tudom, tisztában vannak-e önök ennek az adóeltörlésnek 
a következményeivel a szőlőtermelők kárára? 

A gyümölcsbor ipari termék, amelyhez minden olyan segédanyagot fel lehet használni 
a termék előállítására, amit a szőlőbornál tilos. Ez azt jelenti, hogy almasűrítményből, hogy 
megnevezzem például az egyik gyümölcsfajtát, izocukor vagy szőlőcukor, cukorcefre 
erjesztésével alkoholt lehet nyerni, majd ezt hozzáadni az almasűrítményhez, majd pedig 
színanyagot, ízanyagot és bármilyen étrend-kiegészítőt hozzá lehet adni, és így előáll egy 
ipari termék, amit most nevezzünk gyümölcsbornak. Az előbb felsorolt adalékanyagokat tilos 
természetesen a szőlőborhoz hozzáadni. Éppen ezért iszonyú nagy küzdelem volt az elmúlt 
14-16 évben, hogy a gyümölcsbornál használatos alapanyagok ne csússzanak át a szőlőbornál 
használatos előállítás során, mert ez a legdurvább hamisítást jelenti. 

Ennek következménye lett, hogy egy jelentős jövedéki adóval sújtottuk a 
gyümölcsbort. Ennek két következménye van, a forgalomban ez a gyümölcsbor nem látható, 
mivel Magyarországon nincs fogyasztási kultúrája. Rendszerint északi, észak-európai 
országok használják a gyümölcsborokat, ahol még valamilyen, főleg bogyós gyümölcsök 
teremnek, mint Lengyelországban, Skandinávia déli részén vagy Angliában, és alkoholos 
erjesztéssel, rendkívül manipulatív módon alkoholos italt állítanak elő, és vannak, akik ezt 
isszák. Tegyék, ez az ő dolguk, de nálunk szőlőből állítunk elő, hála istennek, bort, igen nagy 
mennyiséget, amely szőlőágazat különféle gondokkal erőteljesen küzd. 

Ennek az adómértéknek az eltörlése azt fogja eredményezni, hogy a gyümölcsbor 
nulla adókategóriás lesz, és ezzel gyakorlatilag két problémát okozunk. Az egyik, hogy a 
gyümölcsbor előállításánál felhasználható alapanyagok újra a hamisítás eszközei lesznek a 
szőlőbornál is. Több gyümölcsbort előállító üzemet sikerült bezáratni az elmúlt 4 évben, igen 
kemény jövedéki ellenőrzések után, mert az előbb említett folyamat sajnos ismert. A másik 
pedig, hogy meg fog jelenni a magyar polcokon is egy olyan alkohol ital, amely a szőlőborral 
vetekszik, 10-11-es alkoholról beszélek. Nyilvánvalóan olyan fogyasztói kultúra, ahol csak az 
alkohol bevitele számít, ezt esetlegesen megvásárolja. Jelzem, hogy a gyümölcsbor 
előállításának költsége egyharmada, de sok esetben egytizede a szőlőborból előállítottnak. 

Ez azt fogja jelenteni, hogy a Magyarországon körülbelül 80 százalékban az 500 és 
1200 forint környékén forgalomba kerülő borok döntő többsége komoly versenyhátrányt fog 
szenvedni az előbb említett, jóval alacsonyabb költséggel előállított gyümölcsborokkal 
szemben. Nagyon kérem, hogy ezt a szándékot ne akarják mindenáron átvinni. Gondoljuk 
végig, hogy ha 2004 óta, nem tudom, hogy az Unió ezt észrevette-e, vagy ha észrevette, miért 
pont 2013-ra vonatkozólag gondolja, hogy egalizálni kellene a gyümölcsborok jövedékiadó-
tartalmát a nulla szinten, miért nem volt eddig gond, miért pont most lett hirtelen gond. 
Szerintem ezt vitassuk meg az EU-val, és ne kezdeményezzük a jövedéki adó mértékének 
csökkentését. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs 
jelentkező.) Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy röviden elmondjam a Jobbik álláspontját 
az általános vitára bocsátással kapcsolatban. Mindjárt mondom a lényeget, hogy nem 
támogatja a Jobbik frakciója ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára bocsátását sem. 
Vannak elvi problémák, például az, hogy ez egy végső stádiumába helyezi az egykulcsos 
adózást a személyi jövedelmeknél azzal, hogy a félszuperbruttósítást már hatályon kívül 
helyezi. Vannak ennek a törvényjavaslatnak természetesen olyan részelemei, amelyek 
üdvözölhetők, mint például akár az illetékkel kapcsolatos új szabályokra vonatkozó javaslat, 
akár a biztosítási díjakra vonatkozó elgondolások. Ezek részelemeikben támogathatók. 

De az egész képben nem látjuk a fától az erdőt. Az a probléma, hogy a költségvetés 
sarokszámait nyáron jóváhagyatta a tisztelt kormányszövetség a parlamenttel. Azóta itt 
mindenféle bizonytalanság követi egymást, különös tekintettel az IMF- és az EU-
tárgyalásokra. Tehát nem látjuk világosan a sarokszámokban való elmozdulásokat sem. A 
költségvetés bevételi oldalának ezek az elemei, amelyek itt mozogni fognak, részkérdések. 
Tehát az az alapvető probléma, hogy itt egy rendszert kellene letenni a tisztelt kormánynak a 
parlament asztalára, amiből világosan áttekinthető, mondjuk, áttekinthető legyen a jövő évi 
költségvetés és a közpénzek helyzete. Ez ebből nem derül ki. részelemeiben természetesen 
vannak üdvözlendő vonások, de összességében ez egy összefüggéseiből kiragadott 
intézkedéscsomagnak mondható, ezért nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

Ezek után nincs több észrevétel, akkor megadom a szót újra államtitkár úrnak. Tessék! 
 

Az előterjesztő válasza 

PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Sorrendben Szekeres képviselő úrnak válaszolnék először, Dancsó képviselő úrhoz 
csatlakozva mondanám, hogy igazából a most beterjesztett javaslattal kapcsolatban tartottam 
egy rövid bevezetőt. De teljesen igaza van képviselő úrnak abban, hogy most a kormány 
asztalán újabb potenciális javaslatok szerepelnek, tekintettel arra, hogy mint tudjuk, az ország 
túlzott deficit eljárás alatt lehet, és az Európai Bizottsággal pillanatnyilag egyeztetések 
folynak arról, hogy elfogadják-e az általunk két menetben beterjesztett intézkedéssorozatot 
annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt a tervezett 3 százalék alatt tartsuk. 

Ebből az első intézkedéscsomag, ami a meggyőződésünk szerint elegendő lenne 
ahhoz, hogy a 3 százalék alatti hiánycélt tartani tudjuk, nem tartalmazott semmi olyan 
intézkedést, amiről most a képviselő úr beszélt. Inkább ez már a második csomag, miután 
informálisan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az első csomag nem lesz elegendő az Európai 
Bizottság számára. Ekkor kényszerült a kormány olyan intézkedéseket is napirendre tűzni, 
amelyek igazából nem a szívünk szerint valók, és amelyekre itt képviselő úr hivatkozott. 

De ha már ezeket az intézkedéseket nézzük, akkor nem mondanám azt, hogy ez 
egyértelműen a magasabb jövedelműek támogatását célozza. Hiszen például a tb-plafon 
eltörlése kifejezetten a magasabb jövedelműek elleni intézkedésnek fogható föl. Az alacsony 
jövedelmű és a veszélyeztetettebb rétegek számára pedig, azt gondolom, számos intézkedéssel 
próbált a kormány enyhítést találni. Ilyen például a munkahelyvédelmi akcióterv, vagy a most 
említett, a 35 év alattiak lakáshoz juttatásának könnyítését célzó intézkedéssorozat. Tehát 
előfordulhat, ma nem tudjuk még, hogy azokból az intézkedésekből, amelyeket az Európai 
Unió részére beterjesztettünk, melyek lesznek azok, amelyeket törvénybe kell foglalni. 
Pontosan ezért történt meg az is, hogy a költségvetés végszavazását Rogán úr javaslatára a 
parlament elnapolta. 

Dancsó képviselő úrnak köszönöm szépen a támogatást. Font képviselő úrnak 
mondom, hogy a problémát ismerjük, és valósnak is tartjuk. Ráadásul van költségvetési 
kihatása is, még egy rövid kanyart hadd tegyek vissza Szekeres képviselő úrhoz. A most 



- 26 - 

beterjesztett javaslatnak költségvetési szempontból lényeges hatása nincs, itt lényegében 
adminisztrációs könnyítésekről van szó. Amennyi költségvetési hatása van, például pont a 
borokkal kapcsolatban ez az intézkedés körülbelül 600 milliós egyenlegromlást jelent a 
költségvetés számára. Tehát ilyen szempontból sem örülünk neki, de egy európai uniós 
kötelezettségvállalásunknak kell mindenféleképpen eleget tennünk. Gondolom, megértve és 
ismerve a problémát, igyekszünk a Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen valamifajta 
megoldást találni erre a kérdésre. 

Elnök úrnak köszönjük az egyes részek iránti támogatását. Újra csak azt tudom 
mondani, hogy a költségvetés sarokszámait ugyan jóváhagyta a parlament, de a végszavazást, 
pontosan az EU-IMF-tárgyalások remélhetőleg mihamarabbi lezárásáig felfüggesztette a 
parlament. Köszönöm szépen. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa az általános 
vitára való alkalmasságot. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szavazás következik arról, hogy a 

bizottság alkalmasnak ítéli-e általános vitára az egyes adótörvények és a velük kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. (Dr. Dancsó József jelentkezik.) Tessék, 
képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, még lehet kérdésem, elnök úr, mert az 

előbb csak véleményekről volt szó. 
 
ELNÖK: Ja, én úgy gondoltam, hogy az államtitkár úr a zárszavában a kérdésekre is 

igyekszik válaszolni. Ha nem kapott választ, akkor most az a javaslata képviselő úrnak, hogy 
kérjük meg az államtitkár urat, hogy a kérdésekre válaszoljon? 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nekem lett volna egy kérdésem. 
 
ELNÖK: akkor most unortodox módon újra megadom a szót az államtitkár úrnak, 

hogy szíveskedjék a kérdésekre válaszolni. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy nagyon rövid 

kérdésem lenne államtitkár úrhoz. Ön is szóba hozta az új regiszter fölállítását, amely a helyi 
adók regisztrációjára vonatkozik, hogy az önkormányzatoknak kell föltölteni ezt az 
adatmennyiséget. Azt szeretném kérdezni, hogy ez gyakorlatilag előrelépés a vonatkozásban, 
hogy ne legyenek helyi adóparadicsomok Magyarországon. Különösen a tekintetben, hogy 
vannak olyan települések, ahol a gépjárműadóval tudnak játszadozni a fuvarozók, a 
telephelyek ugyanott maradnak, csak a székhelyet viszik át, viszont a környezeti és útterhelés 
az adott településen történik. Míg ahol nincs helyi iparűzési adó kivetve, oda áttelepülnek, és 
ezáltal lényegesen rosszabb  helyzete kerülnek azok a települések, ahol kivetik az iparűzési 
adót. Sokszor sérelmeztük is, hogy ez a fajta tevékenység jobban kiszűrhető lenne. Másrészt 
jó lenne arra is lehetőséget teremteni, hogy amikor adóerő-képességről beszélünk, akkor 
jobban nyomon követhető az, hogy valóban mindent megtesz-e az adott település annak 
érdekében, hogy a helyi adóztatás lehetőségével éljen. Még egyszer mondom, bízom benne, 
és egyfajta megerősítést várok a vonatkozásban, hogy a helyi, lokális adóparadicsomok így 
azért részben megszűnhetnek, vagy súlyuk csökkenhet az országon belül. Köszönöm szépen, 
elnök úr, a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Igen. Akkor, államtitkár úr, szíveskedjék még egyszer magához venni a szót. 

Parancsoljon! 
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PLESCHINGER GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az alapvető célja a 
törvényjavaslat ezen részének a tájékoztatás fejlesztése. Valamilyen szinten a képviselő úr 
által felvetett irányba is elvezethet, de alapvetően nem kívánja befolyásolni az 
önkormányzatok adókivetési szabályait vagy lehetőségeit. Mondom, a tájékoztatás okán 
valószínűleg lesz egy lépés ebbe az irányba is, de ez még nem fogja megoldani a problémát. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen ismét. És akkor most valóban szavazás következik. Ki ért 
egyet azzal, hogy a törvényjavaslatot általános vitára bocsássa a parlament? (Szavazás.) 
Tizennyolc igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? Hat. A bizottság tehát alkalmasnak ítélte a 
törvényjavaslatot általános vitára. Előadót is kell állítani. A kisebbségi véleményre már van 
jelentkező, Dancsó képviselő úr a többségi oldal képviselője. Köszönjük szépen államtitkár 
úrnak a közreműködést. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben azt szeretném bejelenteni, hogy mai ismereteink szerint a héten már 
nem lesz bizottsági ülésünk. A jövő héten hétfőn lesz majd legközelebb, és a rákövetkező 
csütörtökön délután. Most így látom. Köszönöm szépen. Befejeztük mai ülésünket. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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