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Napirend: 

 

1. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/9239. szám – általános vita, módosító javaslatok megtárgyalása) 

2. 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 

Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

Dr. Bóka István (Fidesz) 

Dr. Dancsó József (Fidesz) 

Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

Dr. Nagy István (Fidesz) 

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Hoffman Pál (KDNP) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balla György (Fidesz) megérkezéséig dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

Ékes József (Fidesz) megérkezéséig Herman István Ervinnek (Fidesz), 

Font Sándor (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

Kara Ákos (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),  

Hoffman Pál (KDNP) Seszták Oszkárnak (KDNP). 

 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
 

Hozzászólók: 
 

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára  

Dr. Borók György, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője  

Dr. Kiss Sándor (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 20 óra 22 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok, tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a minisztérium megjelent 
képviselőit, a napirenddel kapcsolatos érdeklődőket. Meg is kezdeném a bizottság ülését. 
Tekintettel arra, hogy az elnök úr a plenáris ülésen a vitában kíván részt venni, ezért a 
megbízásából én vezetem a mai bizottsági ülést.  

A napirend elfogadása 

A javasolt napirendi pont az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amelynek a sürgős tárgyalását kezdeményezte a 
kormány, ezért az általános vita és a módosító javaslatokról szóló állásfoglalás egyben 
történik. Ezen túlmenően a 2. napirendi pontunk az egyebek lenne.  

Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Ennek megfelelően haladunk a napirend tárgyalásánál.  

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/ . 
szám – általános vita, módosító javaslatok megtárgyalása) 

Az 1. napirendi pontunk tehát az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál tisztelettel 
köszöntöm Balog Ádám helyettes államtitkár urat, és azonnal meg is adnám az államtitkár 
úrnak a szót. Kérem, hogy egy rövid előterjesztéssel foglalja össze a törvényjavaslat lényegét. 
Tessék! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez egy 
meglehetősen rövid törvény, az állami vagyonról szóló törvény, a nemzeti vagyonról szóló 
törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, illetve a közművezetékek 
adójáról szóló törvény kisebb módosításait tartalmazza. Ezek mind olyan módosítások, 
amelyeknek fontos a gyors hatályba lépésük és a gyors realizálásuk ahhoz, hogy tudjon 
működni az adott terület.  

Úgy gondolom, az indoklás meglehetősen egyértelműen fogalmaz ezek tekintetében. 
Ha van kérdés, akkor természetesen válaszolok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a rövid kiegészítést.  
Képviselőtársaim, tekintettel arra, hogy az általános vitát is lefolytatjuk, kérdezem, ki 

az, akinek kérdése vagy véleménye van a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben ilyen nincs, akkor áttérhetünk a módosító javaslatok tárgyalására, illetve az 
azokról történő állásfoglalásra.  

A módosító javaslatok megvitatása 

Megkaptuk az ajánlási sort, amelyben konstatálhatjuk, hogy összesen öt módosító 
javaslat van. (Jelzésre:) Értelmezési problémába keveredtünk, hogy most foglaljunk-e állást 
az általános vitára való alkalmasságról vagy pedig a módosítók után. Azt választottam, hogy a 
módosítókról is állást foglalunk, aztán foglalunk állást a végén ebben a kérdésben. 
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Az 1. módosító javaslatot Varga Zoltán képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem az 
államtitkár úr állásfoglalását, amelyről majd kiderül, hogy a minisztérium vagy a kormány 
véleménye. Megadom a szót. Hogyan foglaltak állást?  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztériumé. A 

fejlesztési minisztérium álláspontja az, hogy nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a minisztérium nem támogatja, ez pedig a 

Nemzetgazdasági Minisztérium.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez most a fejlesztési 

minisztérium.  
 
ELNÖK: A fejlesztési minisztérium ebben az esetben, tehát a fejlesztési minisztérium 

álláspontja szerint nem támogatják. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja ezt a 
módosító javaslatot. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy egyetlen támogató 
szavazatot sem kapott. 

Áttérhetünk a 2. módosító indítványról történő tárgyalásra, ami dr. Kiss Sándor 
képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány állásfoglalását.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az NFM nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  Tehát nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 

támogatja a javaslatot. (Senki sem jelentkezik.) Nincs egyetlen támogató szavazat sem. 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta. (Jelzésre:) 

Bocsánat, képviselő úr, bár állást foglaltunk, ettől függetlenül, ha úgy érzi, hogy 
szükségesnek tartja…(Dr. Kiss Sándor: Csak egy mondatot szeretnék szólni.) Megadom a 
szót, tessék! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik), a módosító javaslat benyújtója: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Én ezt a módosítót azért adtam be, mert szeretném értelmezni, hogy miről is van 
ebben szó. A kormány részéről semmit nem hallottunk azon kívül, hogy rövid, arról, hogy 
miért nem támogatja, mi van ebben az előterjesztésben, mi van ebben a paragrafusban, amire 
én a módosítót beadtam. Csak ezt szeretném megkérdezni.  

 
ELNÖK: Nyilván a képviselő úr elsősorban a saját álláspontját adhatja elő, és már idő 

után vagyunk, de ettől függetlenül, tekintettel arra, hogy a képviselő úrnak megadtam a 
lehetőséget, természetesen a helyettes államtitkár úrnak is megadom a lehetőséget arra, hogy 
válaszoljon a kérdésre. Tessék! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Most az egész törvényre 

vonatkozik a kérdés, vagy az államivagyon-törvényre? 
 
ELNÖK: Nem, én azt gondolom, hogy a képviselő úr kvázi érvelt a saját módosító 

indítványa mellett, és a kérdése, hogy miért nem tudja támogatni a minisztérium. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Átadnám a szót 

Borók György főosztályvezető úrnak, aki a téma szakértője.  
 



- 8 - 

DR. BORÓK GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Borók György vagyok a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vagyongazdálkodási Főosztályának vezetője. Nem 
támogatjuk a képviselői módosító indítványt az indokolásban kifejtett okokból.  

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Képviselő úr, tekintettel arra, hogy ilyen 

értelemben megtárgyaltuk ezt a módosító indítványt, állást pedig korábban foglaltunk róla, 
továbbmennénk. 

A 3. módosító javaslattal kapcsolatban, amit dr. Józsa István és Burány Sándor 
képviselő urak nyújtottak be, először a minisztériumi állásfoglalást kérdezem.  

 
DR. BORÓK GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt elnök úr, 

elöljáróban meg szeretném jegyezni, hogy egy elírás, egy elgépelés történt a benyújtott 
törvényjavaslat 3. § (5) bekezdésében. Az utolsó sorban a „megkötésére” szó helyett a 
„megkötésre” szó a helyes, és kérjük a továbbiakban ezzel a kifejezéssel kezelni a 
törvényjavaslatot. Köszönjük szépen.  

Visszatérve a módosító indítványra, nem támogatjuk. A kormány álláspontja, hogy 
nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Gondolom, minisztériumi álláspont ez is. 
 
DR. BORÓK GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, minisztériumi 

álláspont.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy egyetlen 
szavazatot sem kapott, tehát a bizottság nem támogatja.  

Rátérhetünk a 4. módosító javaslat tárgyalására, amit szintén dr. Józsa István és 
Burány Sándor képviselő urak nyújtottak be. Kérdezem a minisztérium állásfoglalását.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosítást nem 

támogatjuk. Ez az egész törvényt nem léptetné hatályba, ez a bevételi célok miatt 
semmiképpen sem támogatható.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 

szavazunk a módosító javaslatról. Ki az, aki ezt támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Egyetlen 
szavazatot sem kapott, tehát a bizottság nem támogatja a módosító indítványt.  

Az utolsó, 5. módosító javaslatról tárgyalunk. Először szintén a minisztérium 
állásfoglalását kérdezem.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt sem támogatjuk. Itt a 8., 

9. § mellett még a 13-ast sem léptetné hatályba ez a módosító indítvány, ezt nem támogatjuk. 
Ez pont a kis kábeltévé-cégek mentességét nem akarná bevezetni.   

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Senki sem jelentkezik.) Egyetlen támogató 
szavazatot sem kapott, tehát a bizottság nem támogatja ezt a módosítást sem.  
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Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Tisztelt Bizottság! Végezetül az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Ki az, 
aki a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja? Aki igen, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag foglalt ebben állást.  

Ezt követően már csak a bizottság előadójáról kell döntenünk. Javaslom, hogy Babák 
Mihály lássa el ezt a feladatot. Képviselő úr, vállalja?  

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság ezt ellenvetés nélkül 

támogatja, tehát a bizottság előadó Babák Mihály képviselő úr lesz. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Ezt a napirendi pontot lezárom. A helyettes államtitkár úrnak és a főosztályvezető 
úrnak is köszönöm szépen a részvételt és a segítségüket.  

Az egyebek napirendi pont keretében láthatóan senkinek nincs mondanivalója. 
Köszönöm szépen. 

Bezárom a mai bizottsági ülést. Mindenkinek köszönöm szépen a részvételt.  
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 32 perc.) 
 
 
 

 Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 

 


