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Napirend: 

 

1. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (bizottsági módosító javaslatok 

benyújtásának kezdeményezése) 

2. Az egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8890. szám - zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtásának 

kezdeményezése) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

 Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Pősze Lajosnak (független), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Ékes József (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 

 Dr. Nagy István (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz), 

 Hoffman Pál (KDNP) Balla Györgynek (Fidesz). 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Adorján Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 Farkasné dr. Gasparics Emese, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 

 Dr. Flamich Györgyi, a Miniszterelnökség főosztályvezetője 

 Dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Köszönöm szépen a türelmüket, elnézést 
ezért a késésért. Köszöntöm a napirendi pontokhoz megjelent vendégeinket is. 

A napirend elfogadása 

Először a napirend elfogadását tárgyaljuk. Látom, hogy érkezett egy indítvány a 
napirend módosítására Balla György képviselő úr részéről. Azt indítványozza, hogy az egyes 
törvények kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz, ez 
T/8890. számmal van előttünk, zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújtson be a 
bizottság, amennyiben támogatja ennek az indítványnak az elfogadását. 

Erről szavazunk először. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. Kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Ebben az értelemben az imént módosított napirendi ajánlásról szavazunk most. 
Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz 
benyújtandó bizottsági módosító javaslatok tárgyalása 

Ennek megfelelően haladunk a továbbiakban. Először tehát az 1. napirendi pontot 
tárgyaljuk, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló, 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Képviselőtársaim előtt ott van a bizottság által 
benyújtandó módosító javaslatcsomag. Tisztelettel köszöntöm Adorján Richárd 
főosztályvezető urat és munkatársait a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Azt kérem 
főosztályvezető úrtól, tekintettel arra, hogy kiválóan ismeri az előttünk fekvő indítványokat, 
hogy mondja el véleményét a tartalmukról és természetesen azt is, hogy támogatja-e a 
minisztérium, illetve a kormány. Tessék! 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. A két módosító javaslat két teljesen különböző témában tartalmaz 
változtatásokat az eredeti törvényjavaslathoz képest. Az egyik terjedelmesebb, még az idei 
önkormányzati adósságkonszolidációra vonatkozó szabályokhoz kapcsolódik. Ez elég sokrétű 
módosítás, nem igazán jelentősek, de van közöttük jelentős módosítás is. Ezek a 
Bankszövetséggel folyó, bizonyos értelemben technikainak is nevezhető, folyamatos 
egyeztetés jelenlegi fázisát tükrözik. Tehát nem zárható ki, hogy esetleg még a zárószavazás 
előtt is szükség lesz módosításra annak érdekében, hogy mind a Bankszövetség, mind a 
kormányzat által leginkább jónak tartott szabályrendszer szerint történjék meg az adósságok 
konszolidálása. 

Az indoklás részletesen felsorolja azokat a témákat, amelyekben a módosítás maga 
megtörténik. Erre most nem térnék ki, de természetesen itt vannak kollégáim, illetve a 
Belügyminisztériumból helyettes államtitkár asszony, és bármilyen felmerülő kérdésre ezzel 
kapcsolatban választ adnak. Egy lényeges módosítás, hogy a 2013-ban az 5 ezer fő feletti 
önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos szabályokat kiveszi a 
törvényjavaslatból az indítvány, leszűkíti azon szervezetek körét, amelyekkel szemben a 
fennálló adósság konszolidálásra kerül, és egyéb pontosítások is szerepelnek. Tehát, ha van 
kérdés, arra természetesen a kollégák válaszolnak. Ennek a módosító javaslatnak a 
benyújtását támogatja a kormány. 
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A másik módosító javaslat a Nemzeti Vagyonkezelő forrásbevonáshoz kapcsolódó 
jogköréről szóló bekezdéshez tartalmaz egy kiegészítést. Ez tulajdonképpen a nemzeti 
vagyonról szóló törvényre utal vissza, annak az (1) bekezdésében szereplő esetleges ügyletek 
tekintetében kéri az eltekintést. Borók György kollégám az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
kérdésekre szintén felvilágosítást ad. A kormány ennek a módosító javaslatnak a benyújtását 
is támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium helyettes 

államtitkárár, illetve az NFM főosztályvezetőjét is. Képviselőtársaim számára megnyílik a 
lehetőség, hogy kérdést vagy véleményt fogalmazzanak meg az előttünk lévő módosító 
javaslattal kapcsolatban. Megadom a szót Font Sándor képviselő úrnak. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Az első indítvány érzékenyen fogja 

érinteni az adósságrendezés eddig általunk ismert koncepcióját, ha jól értem azt, amit most itt 
sikerült elolvasni. Tehát szűkül az adósságátvállalási kör, az indoklásban ez felsorolásra is 
került. Ennek egy része, ha jól látom, időpont-módosításokra is javaslatot tesz. Méghozzá 
nem fog teljesülni a megjelölt december 15-i, 17-i és 20-i időpontra az egyértelmű 
nyilvántartás kimutatása, hogy melyik önkormányzatnak milyen hitelállománya van. Ha jól 
látom, most mentesül a kincstár ezen adatközlés alól. Másik időpontot viszont nem látok. 
Aztán majd tessenek mondani, ha ez másképp van. Ha jól látom, az eddigi, általunk ismert, 
december 31-ig szóló ellentételezés kitolódik 2013. június 30-ra a javaslat szerint. De ha nem 
így van, akkor tessenek elmondani, mert azért egy-egy szó beiktatása és kihúzása 
természetesen igen jelentősen módosíthatja az eddig ismert folyamatot, aminek a logikáját 
valószínűleg egyelőre csak önök tudják nekünk feltárni. 

Látom azt, hogy milyen logika szerint szeretné az állam átvállalni az 5 ezer fő alatti 
települések teljes hitelállományát, de csak a pénzintézetek felé fennálló hitelállomány lesz az 
elsődleges átvállalandó adósság. Más üzemek vagy kapcsolatok felé fennálló hitelek viszont 
nem kerülnek megtérítésre. Itt konkretizálja is, például a víziközmű-társulásokat. Az azokkal 
szemben fennálló, illetve átvállalt hiteleket nem fogja érinteni ez a program. Kérdezem, hogy 
például olyan helyzetben, és ez nem egyedi, amikor egy kisebb önkormányzat az általános 
iskolájának felső 4 osztályát már nem üzemelteti, csak az alsó 4-et, és a szomszédos nagyobb 
településen helyezik el a felső 4 osztályt, magyarul oda járnak át a gyermekek, akkor 
rendszerint a fogadó nagyobb önkormányzat térítést kért valamilyen szinten a kisebb 
önkormányzattól. Hiszen az így átvállalt gyermekek nála jelentkeztek mínuszban, ugyanis 45-
55 százalékos volt csak az állami normatíva. Tehát egy 45-55 százalékos hiány is érkezett az 
adott önkormányzathoz. 

Több esetben egymás között egy elszámolási szerződést kötöttek ennek az összegnek 
az átadásáról a kisebb településtől a nagyobb település számára, és ilyen okok miatt 
tartozásuk keletkezett a kisebb önkormányzatoknak. Ez egy hiány. Mondhatnám, hogy nem a 
pénzintézet felé van tartozása, bár lehetne, mert ha megoldotta volna, akkor a pénzintézettől 
felvesz kölcsönt, és ebből fedezi a fennálló követelést. De akik ezt nem tették meg, csak 
egyszerű elszámolási szerződést kötöttek, azoknál ez hiányként jelentkezik. Ilyen esetekre 
kiterjed-e a hitelállomány átvállalása? Tehát egy másik önkormányzat felé fennálló 
kötelezettség azért keletkezett, amiért most meg akarjuk őket menteni, mert a közfeladatát 
vagy ellátta, vagy nem tudta ellátni, és ebből lett hiányos pénzügyi egyenlege, de nem banktól 
vett fel hitelt, hogy azzal egyenlítse ki az adott önkormányzat felé fennálló hitelét. 

Tartok tőle, hogy lesz még egy-két ilyen életszerű helyzet, úgyhogy szeretnék kérni 
egy általános tájékoztatást is ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Közben láttam jelentkezni Herman István 
képviselő urat. Tessék, megadom a szót. 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. A következő kérdést 

szeretném föltenni. Az indoklási részben egyetlenegy példával találkozunk, a víziközmű 
esetével, ahol nem vállalják át az adósságot. Ugyanakkor kérdezem, hogy az önkormányzat 
100 százalékos tulajdonában lévő, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásánál 
kibocsátott készfizető kezességet az állam nem teljesítette, ezért az önkormányzat hitelt volt 
kénytelen fölvenni. Ebben az esetben ez működik-e? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom még Seszták Oszkárnak a szót, utána 

természetesen a válaszadás lehetőségét. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Folytatnám a kérdések sorát, bár nyilván mindenki azt 

hozza, ami neki van. Egy 240 önkormányzatot tömörítő hulladékgazdálkodási társulás elnöke 
vagyok. A társulás kötvényt bocsátott ki az önerőhöz, és az önkormányzatok társulási 
részvételi arányukban készfizető kezességet vállaltak a kötvény mögé. Valószínűleg erre nem 
lesz a válasz, de azért megkérdezem, hogy ez beletartozik-e a körbe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További kérdés? Tessék, Balázs képviselő úr! 
 
BALÁZS JÓZSEF (Fidesz): Csak egy apró kérdésem lenne. A pénzügyi lízing 

kötelezettségek beletartoznak-e abba a körbe, amelyet a törvény nevesít? 
 
ELNÖK: Akkor most megadom a lehetőséget a kormány jelen lévő képviselőinek a 

válaszadásra. Először helyettes államtitkár asszonynak. Tessék! 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): A 

Belügyminisztérium nevében, mint a kérdés egyik kezelője és koordinálója, szeretnék választ 
adni. Először megadnám a konkrét kérdésekre a választ, mert az az egyszerűbb, és utána 
szeretnék egy általános tájékoztatást adni, amelyben a helyére kerül a Font képviselő úr által 
föltett valamennyi kérdés. 

A készfizető kezességre, ha azt az önkormányzat vállalta, nem terjed ki a mostani 
adósságkonszolidáció, sem az 5 ezer fő alatti, sem az 5 ezer fő feletti lakosságszámú 
településeknél. Ugyancsak nem terjed ki arra sem, ha az adós az önkormányzat valamilyen, 
akár 100 százalékos tulajdonú gazdasági társasága. A lízingszerződésekre a jelenlegi 
szövegjavaslat szerint ugyancsak nem terjed ki az adósságkonszolidáció, sőt, az európai uniós 
előfinanszírozott hitelekre sem. A víziközmű-társulásokra azért nem terjed ki, mert ott nem 
kizárólag állami vagy önkormányzati tulajdonosok, tehát nemcsak közösségi tulajdonosok, 
hanem magántulajdonosok is szerepelnek, és a jelenlegi konstrukcióban nem kívánt az állam 
ilyen típusú támogatásban részesíteni senkit. 

A törvényjavaslat, amely a 2012. évi költségvetési törvény módosítását tartalmazza, 
jelenleg az 5 ezer fő alatti lakosságszámú településekre vonatkozik. Azért vannak 
megkülönböztetve az adatlapok és az adatszolgáltatás tekintetében, a határidőkben és egyéb 
szempontokban is a települések. Ha az önkormányzati szektorról mint államháztartási 
alrendszerről beszélünk, akkor az adósságkonszolidáció, amely a kölcsön- és hitelügyletekből 
származó adósságok megfizetését rendezi, kitolódik 2013 első félévére, inkább első 
negyedévére, mert az 5 ezer fő feletti lakosságszámú települések esetében nem lesz teljes körű 
az adósság átvállalása a pénzintézeti jellegű ügyletekre, hanem részleges, 40-70 százalék 
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közötti. Differenciáltan, adóerő-képesség függvényében történik majd, ez érthető és 
igazságosabb megoldást is biztosít az önkormányzatok egésze számára. 

Tehát jelenleg az 5 ezer fő lakosságszám alatti településekre vonatkozó szabályozást 
tartalmazza a törvénymódosítás. Itt képviselő úrnak mondom, lehet, hogy a törvényjavaslatot 
ilyen szempontból még egyszer át fogjuk olvasni, hogy valóban egyértelmű legyen, hogy az 
önkormányzatoknak ki kell tölteniük egy adatlapot, amelyben pontosan feltüntetik, hogy 
milyen típusú szerződéseik vannak a pénzintézetekkel. A pénzintézetek köréből kifejezetten 
ki kívántuk zárni az egyéb pénzügyi szolgáltatókat. Van, amikor biztosítással kombinált 
szerződést kötöttek, például a Providenttel, a Garantiqával és hasonló, egyéb pénzügyi 
tevékenységet folytató kölcsönző szervezetekkel, ezeket kifejezetten ki kívántuk zárni. Tehát 
a takarékszövetkezetekkel, illetve a kereskedelmi bankokkal szemben fennálló tartozásokra 
vonatkozik, egyébként az önkormányzatok jellemzően ezeknél vezetik a folyószámláikat is. 
Ezek kerültek ebbe a konszolidációs körbe. 

A konszolidáció tárgyi hatályát tekintve megpróbáltuk a számviteli szabályok szerint 
minősíteni a tartozásokat. Tehát nem tartozáskonszolidációról van szó, hanem 
adósságkonszolidációról, ami kölcsönös hitelügyletekből, illetve kötvénykibocsátásból, vagy 
váltók kiállításával összefüggésben keletkezett az önkormányzatoknál. Amire képviselő úr 
konkrétan utalt, azt a számviteli szabályok a szállítói tartozások körébe sorolják. A szállítói 
tartozások körébe tartozóan a működéssel összefüggésben keletkezett olyan tartozásokat, 
amelyek akár önkormányzatok egymás közötti tartozásai, nevezetesen társulás fenntartásából, 
gesztorságból és kisiskola vagy más szempontból keletkező tartozások, 2012 végén az 
önkormányzati fejezetben meglévő úgynevezett önhiki-ből fogja rendezni a 
Belügyminisztérium, hogy megszüntessük az oktatási, köznevelési feladatokkal 
összefüggésben a települések egymás közötti tartozásait. Ez nem tartozik egyáltalán ebbe a 
körbe, ennek nincs is törvénymódosítási igénye. 

Ugyanúgy az egyéb fejezeti maradványokból, amelyek az önkormányzati 
alrendszerhez kapcsolódó pénzügyi finanszírozást biztosítják, az úgynevezett rendkívüli 
pénzügyi támogatásokból még valószínűleg az egyedi, egyéb támogatásokat, az egyéb 
szállítói tartozásokra, nevezetesen villanyszámlára, fűtésre és hasonlókra fordítható 
összegeket is az önkormányzatoknak a jelzéseik alapján biztosítani fogjuk, részben vagy 
egészben. Ez természetesen sajnos sosem jelent szinte teljes kifizetést. Tehát gyakorlatilag a 
tárgyi hatálya ilyen módon a szabályozott pénzügyi viszonyokkal rendelkező, az 
önkormányzatok korábban felvett fejlesztési célú, vagy folyószámlahitel keretében a 
működési, munkabér célú hitelekre terjed ki most, ha nagyon praktikusan, a gyakorlatra 
vetítve akarom megfogalmazni. 

Körülbelül ezt jelenti a jelenlegi adósságkonszolidáció, olyan formában, hogy a 
Bankszövetséggel folytatott tárcaközi tárgyalások alapján az önkormányzatok ki fogják tölteni 
azt az információs adatlapot, amelyet a kincstár. Az államháztartás ezen alrendszerének ügyeit 
intéző szervezet fog befogadni és ellenőrizni. December 17-ig fogják ezeket beküldeni, 
közben a pénzintézet igazolja, hogy december 12-én mennyi a fennálló önkormányzati 
adósságállomány, a tőke-, illetve kamat-, késedelmi kamattartozás, amit az állam átvállal. A 
bankokkal folytatott tárgyalásban az egyéb járulékos költségeket valószínűleg sikerül nullával 
számításba venni, tehát a szerződéshez kapcsolódó díjak elrendezésre kerülnek, kivéve, ha, 
mondjuk a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódik egyéb kezelési díj, amit a bankok nem tudnak a 
saját nevükben elengedni. 

Az 5 ezer fő lakosságszám feletti települések esetében pedig gyakorlatilag éppen az 
egyedi megállapodások miatt a jövő évi költségvetési törvény fogja tartalmazni az 
adósságkonszolidációs szabályokat. Ott végül is csak egy általános időpontot fog megjelölni 
majd a törvény, ami valószínűleg valóban június 30. lesz. Ebben az évben a kincstár december 
28-án, az utolsó kincstári munkanapon utalni fogja valamennyi pénzintézet számára a 
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december 12-ére kimutatott tartozásállományt, és az önkormányzatok, az 5 ezer fő alatti 
önkormányzatok december 31-ével gyakorlatilag hitelmentesek lesznek. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy esetleg ne lenne még szállítói vagy egyéb, ilyen jellegű tartozásuk, amelynek 
rendezése, mondom, más forrásból valósul meg. 

Nem tudom, így elég érthető és világos volt-e a válasz. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Az 5 ezer fő alattiakra továbbra is vonatkozik a december 

17-i dátum tartása, ütemezése, hogy elvégezhető legyen a feladat december 28-ig. Az 5 ezer 
fő felettieknek van kedvezmény, hiszen ott egyedi tárgyalások vannak. Azt a jövő évi 
költségvetési törvény tartalmazza. Akkor még egy kérdésem lenne, hogy milyen típusú hitelek 
kerülhetnek megtérítésre. Jól értettem, folyószámlahitelek? 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): Így van. Az 

úgynevezett éven belüli likvidhitelek is beletartoznak ebbe a körbe. Egyébként még annyit, 
hogy 1655 darab, 5 ezer fő alatti lakosságszámú település van, és 300 az 5 ezer fő feletti 
lakosságszámú települések száma, amelyek ebben a körben érintettek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem akarom bigottan formalizálni a bizottsági ülést, de 

azért hadd adjam én meg a szót, most például Herman István képviselő úrnak. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én megkaptam a választ, a 

kérdésem viszont arra irányult, hogy ha az állam mulasztásából keletkezett a hitelfelvétel, és 
erre bocsátott ki készfizető kezességet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 

helyettes államtitkár asszonynak megadom a szót, azt gondolom, utoljára. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Jelenleg nem vizsgáljuk ilyen szempontból, hogy a hitel felvételére milyen okból került sor. A 
hitelszerződés maga ezt nem tartalmazza, itt végül is az önkormányzat egyik intézményének 
hiteléről van szó, amely nem tartozik ebbe a körbe. És a készfizető kezesség mögé állítása 
ilyen szempontból ugyancsak nem tartozik bele. Az önkormányzati intézmények tartozása 
nem kerül konszolidálásra, azt az önkormányzatnak magának kell majd elvégeznie. Nyilván 
ez még további problémákat vet majd fel, de ez egy később kezelendő kérdés lesz. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszony fontos válaszait. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő két bizottsági módosító javaslat 

benyújtásáról foglalunk állást. Először arról szavazunk, amely az önkormányzati 
konszolidáció körébe sorolandó tételeket kívánja módosítani. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy ennek benyújtásával ki ért egyet. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. A bizottság egyhangúlag foglalt állást. 

A következő pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos szabályozást 
tartalmazza. Kérdezem, hogy ennek benyújtásával ki ért egyet. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Igen, köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag foglalt állást. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és a főosztályvezető uraknak az 
aktív részvételt, további jó munkát kívánok a mai napra. 
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Az egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító javaslatok tárgyalása 

A 2. napirendi pontjuk tárgyalását kezdjük meg, amelynek címe „egyes törvényeknek 
a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról”, és ezzel összefüggő zárószavazás 
előtti módosító javaslat benyújtásáról foglalunk majd állást. Tekintettel arra, hogy ez a 
napirendi pont nem szerepelt bizottságunk napirendjén, nem tudom most pontosan, hogy kik 
is a vendégeink, akik a minisztériumokat, illetve más kormányzati szerveket képviselnek, 
ezért mindenkit arra kérek, aki megszólal, hogy nevét és beosztását mondja el számunkra. 

Először is, mivel ez is egy viszonylag terjedelmes dokumentum, arra kérem az 
előterjesztő képviselőjét, hogy egy rövid, hangsúlyozom, rövid ismertetést is adjon az 
előttünk fekvő javaslatról. Meg is adom a szót. 

 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Miniszterelnökség): Köszönöm. Flamich Györgyi 

vagyok, a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős államtitkárságának képviseletében jelentem 
meg. A zárószavazás előtti módosító javaslatot igazából az elmúlt hetekben a sajtóban 
megjelent és egyéb forrásokban a kormányt támadó, furcsa hozzáállást próbáltuk meg olyan 
szinten kezelni, hogy ne értsék félre a szövegjavaslatunkat, mindenki egyértelműen lássa, 
hogy mit szeretne a kormány elérni ezzel a csomaggal. Ezek a módosító javaslatok alapvetően 
technikai jellegűek, illetőleg a rendelkezések pontosítását tartalmazzák. Új rendelkezések 
igazából nem is tehetők bele, hiszen ez egy zárószavazás előtti módosítás, ennek megfelelően 
próbáltuk a változtatási javaslatokat összeállítani. Át is adnám a szót a szakmai felkészítő 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal képviselőjének, Gaál Szabolcs úrnak. 

 
ELNÖK: Természetesen a lehetőséget megadom, de szintén arra kérem, hogy 

amennyiben lehet, röviden foglalja össze számunkra. Köszönöm. 
 
DR. GAÁL SZABOLCS BARNA, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Gaál Szabolcs Barna vagyok, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal elnöke. Két vád fogalmazódott meg talán leginkább a bizottsági vitában, a 
parlamenti vitában. Az egyik, hogy az állam, ahol kisebbségi részesedéssel rendelkezik 
bizonyos cégekben, olyan többletjogosítványokat kapna, amelyek más tulajdonosokat nem 
illet meg. A másik, hogy olyan adatokhoz is hozzájut az állam, a kormányzati ellenőrző szerv, 
amelyekre igazán nincs is szüksége és felesleges. A harmadik kritika volt talán, hogy jó lenne, 
ha az ellenőrzések célhoz kötöttségét tartalmazná a jogszabály. 

Az én álláspontom az, hogy ez eddig is rendesen volt szabályozva. Most már lassan 20 
éve működik a Kehi, hasonló jogszabályok szerint, hasonló körben egyeztetett adatokkal, 
soha ezzel gond nem volt. De most valamiért mégis reflektorfénybe kerültünk. Igazából azt 
kifogásolták, hogy azokhoz az adatokhoz, amelyekhez a Kehi közvetett módon hozzájuthat, 
egyszerűbb módon, közvetlen jusson hozzá. Viszonylag hatékonyabban tudunk dolgozni, ha 
nem bocsátkozunk felesleges elemzésekbe. Minden állampolgár megismerheti bárkinek, ha 
jogos érdekelt igazolt, a lakcímét, így ezt a Kehi is megteheti. 

A javaslat ezt a problémát úgy próbálja meg orvosolni, hogy számba vettük, pontosan 
milyen személyes adatokra lenne szükség, és tényleg visszanéztük, hogy az eddigi 
tapasztalataink során mely adatokra volt leginkább szükség, és mi az a személyes adat, amire 
nem volt szükségünk. Ezért gyakorlatilag ezt korlátozzuk, tehát a családi állapotra, a 
házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyére, a nemre és a 
nyilvántartásból való törlés okára vonatkozó adatokat kivettük. Ezeket tehát közvetlenül nem 
lesz lehetőségünk megismerni. Azt gondolom, hogy enélkül is tudunk ellenőrizni, ahogy 
eddig is ezt tettük. Ha úgy tetszik, ez egy elfogadható, jó kompromisszum. 
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A másik, és talán ez a fontosabb, az előttünk lévő javaslat azt tartalmazza, hogy az 
Áht. 63. § (3) bekezdése egy új szabállyal egészül ki, kimondja, hogy az állami vagyon 
kezelésének ellenőrzése kapcsán ellenőrizheti az államot mint tulajdonost megillető 
ellenőrzési jogkörben az állami vagyonnal való gazdálkodás, vagyonérték-megőrzés, 
vagyongyarapító tevékenység értékelése kapcsán a Kehi azt, amit eddig is. Azt gondolom, 
ebben benne van a célhoz kötöttség is, illetve az, hogy semmiféle többletjogosultsága nincs az 
államnak, pusztán annyi, ami bármely tulajdonost megilleti, de ezt a Kehi külön 
meghatalmazás nélkül végezheti, hiszen ott szakemberek vannak, könyvvizsgálók, jogászok, 
tehát, ha van erre apparátus, akkor célszerű azzal végeztetni az ellenőrzést, aki ért ehhez. 
Nagyjából ez a lényege a javaslatnak, köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Elnök úr, köszönöm szépen az ismertetését. Azt gondolom, teljesen 

birtokába kerültünk annak az ismeretnek, hogy mi is szerepel ebben az előterjesztésben. 
Képviselőtársaimnak van hozzászólási szándékuk, megadom a szót Herman István képviselő 
úrnak. 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én meglepetten 

ülök most itt. Azért mondom ezt, mert az előterjesztő ne magyarázkodjon. Történt egy 
előterjesztés, amely a közpénzek ellenőrzését most a Kehi-nél kibővíti. Kiváltképpen akkor ne 
magyarázkodjon, amikor a bíráló az a közpénzeket magáncégnek adta oda. Lásd Monéta. Ne 
haragudjanak, de miért kell magyarázni Karinthy módjára a bizonyítványunkat. Nem kell 
magyarázni. Természetesen nyilvánvaló, hogy nem szerepelhet, és most nem akarok itt 
ízléstelen megjegyzéseket tenni, a nemre, születési évre, különböző szokásokra vonatkozó 
adatok nem tartoznak ide. De alapjában véve a közpénzek ellenőrzése a mindenkori kormány 
feladata. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr véleményét. Azt gondolom, bocsánat, ha ezt 

mondom, talán nem magyarázkodás volt, hanem inkább egy ismertetése annak, hogy a 
vitában elhangzottakra milyen fajta pontosítást tartott szükségesnek az előterjesztő. De nem 
biztos, hogy érdemes most nekünk egymás között ebben vitát nyitni. 

A lényeg az, hogy előttünk fekszik a javaslat, és rögtön állást foglalunk arról, hogy ezt 
benyújtjuk-e a Ház számára. Amennyiben nincs további vélemény, máris szavazunk erről. Ki 
az, aki támogatja, hogy ezt a bizottság benyújtsa. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag foglalt állást. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen elnök úrnak és a Miniszterelnökség munkatársainak a részvételt. 
További szép napot és jó munkát kívánok. 
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Az ülés bezárása 

Tekintettel arra, hogy a meghívóban formálisan szerepel az egyebek napirendi pont, 
kérdezem, hogy van-e e körben képviselőtársaimnak megszólalási szándéka. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen a 
bizottság tagjainak, hogy a határozatképességet biztosították. Mindenkinek további jó napot, 
biztonságos hazautazást. A bizottsági ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 
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