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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 58 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 

kívánok, képviselőtársaim. Mai második ülésünket megnyitom. A jelenléti ív szerint 
határozatképesek vagyunk. Egy napirendi pontunk van, az ez évi központi költségvetési 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett két módosító indítvány sorsáról való 
döntés. 

Mivel kivételes sürgős eljárás keretében történik a törvényalkotás, ezért, mint délelőtt 
is szó volt róla, a bizottság álláspontját egy előadó fogja képviselni. Ékes képviselő úr most 
éppen nincs itt, de gondolom, tudja, hogy ebben akkor illik megemlíteni az ellenzéki 
véleményt is, tehát egy integrált előadói vélemény fog elhangzani valamikor a késő esti 
órákban. 

Tehát egy napirendi pontunk van, ennek elfogadását kérem a tisztelt 
képviselőtársaimtól. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodás mellett… (Jelzésre.) Veres képviselő úr 
tartózkodott? (Dr. Veres János: Én nemmel szavazok.) Bocsánat, akkor tehát a bizottság 
szavazott. Ki az, aki nem fogadja el? Egy ellenszavazat mellett a bizottság elfogadta. 
Köszönöm szépen. 

Rátérünk az ajánlásban szereplő első módosító indítványra, amit Józsa István és 
Szekeres Imre képviselő urak nyújtottak be. Megemlítem, hogy a jómagam által benyújtott 
indítvány is némileg hasonló szándékú, hiszen mindkét indítvány valamilyen módon az 
elszámoltatást és az áttekinthetőség javítását célozza. Kérdezem, hogy az 1. ajánlási pontban 
szereplő indítvánnyal kapcsolatban… Az indítványtevők közül nem látok itt senkit sem, 
viszont a kormány véleményét megkérdezhetem, Székács államtitkár úr itt van. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca nem támogatja. Köszönöm. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Először indoklást szeretnék kérni, hogy a tárca miért 

nem támogatja. Aztán elmondanám az indoklást is. 
 
ELNÖK: Igen, természetesen. Akkor szíveskedjék államtitkár úr, megindokolni, hogy 

miért nem támogatják a javaslatot. 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Úgy gondoljuk, hogy 

amennyiben beváltásra kerül sor, az automatikusan kihatással lesz a költségvetésre, tehát ilyen 
értelemben ez egy automatikus folyamat lesz, és felesleges megelőlegezni azt, hogy a 
kezességbeváltásra sor kerülhet, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy erre nem kerülhet sor. Tehát 
ilyen értelemben felesleges a kormány által beterjesztett javaslatot így kiegészíteni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ez volt tehát az indokolás. Akkor most megkérdezem képviselőtársaimat, 

hogy van-e hozzászólás, más észrevétel. Tessék, Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Államtitkár úr, 

amikor a délelőtti bizottsági ülésen foglalkoztunk ezzel a javaslattal, szóvá tettem és most 
ismét megerősítve érzem az akkori gondolatomat, nevezetesen, hogy ha a költségvetéssel 
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foglalkozó tárca terjeszti elő ezt a javaslatot, akkor nem lehet olyan félreértés, hogy 
automatikus ez a dolog. Tekintettel arra, hogy ha beváltásra kerül sor, akkor a beváltás 
értékének megfelelően bizonyosan kell, hogy megfelelő fedezet is álljon rendelkezésre a 
költségvetésben erre a tételre. Jelen pillanatban, ha ezt elfogadja az Országgyűlés, akkor a 
költségvetés úgy lesz módosítva, hogy megadja a kezességvállalási keretet, de nem adja meg 
a teljesítés forrását. Ebből következően semmiképpen nem tekinthető automatizmusnak 
majdan a költségvetési számok módosítása. Azt nem vitatom, hogy a kincstári egységes 
számlán valószínűleg lesz annyi pénz, ha beváltásra kerül az összeg. Azt viszont vitatom, 
hogy a költségvetésben automatikusan a költségvetés valamely számának átírásával 
teljesíthető lenne ez a bizonyos tétel. 

Azaz én nem azt akarom mondani, hogy ne lenne az államnak ennyi pénze bármely 
időpontban, mert az viszonylag könnyen megteremthető, hogy ennyi pénze legyen az 
államnak, ha beváltásra kerülne sor. Amit államtitkár úr mondott indoklásként, az nekem azért 
sem jó indoklás, mert az az indoklása, hogy nem kerül majd beváltásra. Mindannyian így 
gondoljuk természetesen, csak a probléma az, hogy ez az indítvány itt van előttünk a 
költségvetés módosítására, és ez az indítvány önmagában arról szól, hogy szükség van arra, 
hogy a magyar költségvetés egy egyébként vitatott, egyébként énem biztos, hogy 
megalapozott vételár-megállapodás kifizetését vállaló MVM-ügylet mögé odaálljon 
garanciával. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen indokolt lenne ennek a bizonyos 
benyújtott indítványnak több pontját is módosítani. Ezek között itt, amit mi leírunk, ez azért 
van, hogy legyen fogalma arról a Magyar Országgyűlésnek, hogy ha ilyen nagyságú 
kezességbeváltásra egyáltalán sor került, akkor az milyen körülmények között került sorra. 

A második része pedig azért került beleírásra, nevezetesen a b) pont, hogy ha ilyen 
nagyságú költségvetési kiadást kell teljesíteni, akkor erre a jelenlegi felhatalmazás a 
költségvetésben nem ad senki számára elégséges forrást. Ebből a szempontból az elnök úr 
által benyújtott indítvány, amely majd a 2. pontban kerül sorra, szervesen illeszkedik ehhez a 
logikához valóban, anélkül, hogy tudták volna az indítványt benyújtók, hogy pontosan milyen 
indítványt fogalmaz meg a másik fél. Ezért szükséges lenne, hogy egy ekkora tranzakciónál 
legyen a tranzakció folyamatos kontrollja is biztosított. Én tehát azt gondolom, hogy a 
benyújtott módosító indítványban szereplő pontok, legalább amennyire lehet, megpróbálják 
azt a hibát orvosolni, amely hiba ugye, abban fogalmazható meg, hogy most már legalább 
tudják, hogy ki az eladó, most már legalább tudják, hogy mennyi értékű az a készfizető 
kezességi kötelezettség, amit az állam ebben az ügyletben vállalni fog. A délelőtti 
tájékoztatást alapján még nem tudják, hogy az MVM hogyan fogja biztosítani a forrást ehhez 
a tranzakcióhoz. Azt gondolom, hogy még csiszolni kell ezt a kormány által benyújtott 
indítványt ahhoz, hogy a költségvetés általános szabályainak is megfelelő legyen egy beváltás 
esetén. 

Márpedig előttünk az az indítvány van, ha ez beváltásra kerül. Ezért azt gondolom, 
érdemes lenne megfontolni a módosító indítványok támogatását az általam elmondott iménti 
szakmai szempontok alapján. Azt javasolom, hogy a bizottság is támogassa a benyújtott, 1. 
pontban szereplő módosító indítványt. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kíván reagálni, 

államtitkár úr, a képviselő úr érveire? (Jelzésre.) Tessék! 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. 

Igazából az automatizmussal azt szerettem volna jelezni, hogy amennyiben beváltásra kerül 
sor, akkor az automatikusan a költségvetési törvényt érintve az Országgyűlés elé fog kerülni. 
Ilyen értelemben tehát ez a bekezdés nem javítja vagy bővíti a törvényjavaslat értékét. Nem 
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látjuk értelmét annak, hogy ez módosításként szerepeljen a mi javaslatunkban. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Szavazás következik az 1. ajánlási pontban lévő indítványról. Ki az, aki 

támogatja az indítvány elfogadását? (Szavazás.) Hat igen mellett a bizottság nem támogatja az 
indítványt. Köszönöm. Egyharmadot sem kapott. Eben a bizottságban már megszokott, hogy 
egyharmad sem támogatja. Úgy alakult történelmileg a képviselői helyek száma, hogy az 
egyharmad sem jön ki. 

A 2. ajánlási pont következik. Jómagam mint előterjesztő röviden hadd indokoljam 
azzal, hogy közben már itt szóba került az előző indítványnál is. Nem kaptunk elegendő 
információt azokról a háttérösszefüggésekről, amelyek szükségesek lennének egy 
megalapozott döntéshez, ezért legalább utólag lenne szükséges a Számvevőszék részéről, mint 
egy autentikus ellenőrző szerv részéről egy olyan szakmai ellenőrzés, olyan szakmai 
vizsgálat, amely mind szabályszerűségi vagy törvényességi, mind pedig eredményességi vagy 
takarékossági szempontból minősítené ezeket a tranzakciókat. 

A számvevőszéki törvény lehetőséget teremt a parlament számára arra, természetesen, 
hogy a parlament külön kérje a Számvevőszék ellenőrzését akkor is, ha egyébként az 
ellenőrzési tervet az ÁSZ elnöke állapítja meg. Így tehát arról van szó, hogy egy nagy 
horderejű tranzakció számvevőszéki ellenőrzésére lenne szükség, hiszen ezek közérdekű 
információk. Jelentősen változik az állam vagyona, változik az állam adóssága, ha nem is az 
államháztartásé, de az államé igen, hiszen az MVM ezt a tranzakciót vélhetően, bár erről nem 
esett szó, hitelből fogja finanszírozni. És nem utolsósorban azokat az eredményeket, 
amelyeket a törvényjavaslat megcéloz, minősíteni kellene majd egy vizsgálatban. Ezért 
javasolom tehát, hogy a parlament a bizottság közreműködésével és támogatásával bízza meg 
a Számvevőszéket ennek a tranzakciónak az utólagos ellenőrzésével. 

Kérdezem, kinek van ehhez észrevétele. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Az imént már 

utaltam rá, hogy az elnök úr által benyújtott módosító indítvány is szervesen illeszkedik abba 
a gondolkodásba, amelyről szóltam. 

Én három ok miatt tartom indokoltnak, hogy az (1)-(4) bekezdésben meghatározott 
pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a Számvevőszék ellenőrizze. Magyarul ne csak az 
esetleges garanciabeváltást ellenőrizze, hanem az 1. pontban meghatározott tranzakciót is. 
Elsősorban azért, mert ma vitatott, szakmailag erősen vitatott az, hogy vajon ez a tranzakció 
Magyarországnak egyáltalán érdekében áll-e. (Közbeszólásra.) Erősen vitatott, el kell olvasni 
a szakmai álláspontokat. Hiszen a szakma azt mondja, hogy az nem valós érvelés, ami arról 
szól, hogy a hosszú távú gázszerződést Magyarország tárgyalhassa le és köthesse meg, annak 
a feltétele úgymond ezeknek a társasági tulajdonoknak a megvásárlása. Ezt én magam is 
megerősítem, én magam annak idején többször tárgyaltam ilyen kérdésekben az orosz féllel, ő 
teljesen elfogadja azt, akit a magyar állam kijelöl ebben a kérdésben. Azaz nincs semmifajta 
olyan szabály, amely a 2015 utáni hosszú távú gázszerződés megkötésekor a 
jogfolytonosságot tartalmazná. Ezért itt most a vételárban a vas és semmi más, ami 
szerepelhet. Azok a szállító hálózatok és tározók, amiért a pénzt kifizeti állam, és amelyeknek 
semmi jelentőségük ebből a szempontból a 2015 utáni szállításokban nincs. 

A második, ami miatt szintén úgy gondolom, hogy indokolt, és elnök úr pontosan 
fogalmazott iménti indokolásában, itt vélhetőleg az MVM-nek saját forrása nem lévén, hiszen 
ha lenne, akkor nem kellene ezt a garanciavállalást a költségvetési törvénybe betenni, külső 
forrásból fogja finanszírozni a vásárlást. Márpedig, ha külső forrásból finanszírozza a 
vásárlást, akkor, miután az MVM a konszolidációban érintett társasága az államnak, ezért 
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értelemszerűen az állam kötelezettségei fognak ezzel növekedni, ha bármilyen mértékben is 
hitelt fog fölvenni az MVM ennek a vásárlásnak a fedezetére. 

És van egy harmadik érv is, ahogy mondtam. Ez pedig az, hogy miután mind a mai 
napig nincs kellő mértékben tisztázva, megvizsgálva és bemutatva a korábban hasonló 
konstrukcióban megvalósított MOL-üzletrészvásárlás gazdasági hatása, az ország számára 
előnyös vagy előnytelen volta, ezért is indokolt lenne az, ha ezt a tranzakciót magát, és 
hangsúlyozottan nem a garanciabeváltás létét vagy nem létét, hanem magát a vételi 
tranzakciót is a Számvevőszék az elnök úr által elmondott szempontok figyelembevételével 
megvizsgálná, és erről a parlamentet tájékoztatná. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek? Ékes képviselő úr 

következik. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Veres képviselőtársammal abban az 

egy dologban keményen vitatkoznék, hogy ha ez a tranzakció állami kezességgel létrejön, egy 
gáztározó rendszernek óriási kapacitása van. Azt nagyon jól tudjuk, hogy ebben ma is van 
gáz, akárhogy is nézzük, ennek van egy tartalmi mennyisége is. De a későbbiek folyamán, ha 
figyelembe vesszük azt, hogy a magyar-szlovák gázrendszer, a magyar-szerb gázrendszer, és 
ha a másik oldalon megépülnek azok a vezetékrendszerek, amelyekből minden további nélkül 
fel lehet tölteni a gáztározó rendszert, az azt jelenti azért, hogy több csatornán keresztül 
érkezhet a gáz, más és más tarifa alapján. Ez teljesen logikus. 

De ha itt több ország összekötésre kerül, a magyarországi gáztározó-kapacitás 
Magyarországnak ad egy lehetőséget arra, hogy ha adott esetben, mint ahogy annak idején 
volt, hogy ugye, Szerbia bajba került, és a magyar gáztározó rendszerből lett számára 
biztosítva megfelelő gázmennyiség, akkor abban a pillanatban az a miénk. Nem másé, a 
miénk, és azzal mi tudunk gazdálkodni. Tehát egyrészt árbefolyásoló tényezője is van ennek, 
másrészt pedig, ha harmadik országba továbbjuttatás esetében helyzeti előnyben van a magyar 
gáztározó képesség és a tulajdoni viszony is. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Megkérdezem, államtitkár úr kíván-e reagálni ezekre a gondolatokra. (Jelzésre.) Igen, tessék! 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Annyit szeretnék mondani, hogy a tárca a módosítót nem támogatja, mégpedig abból az 
indokból, hogy az ÁSZ-nak megvannak a jogosítványai mind a költségvetés oldaláról, mind 
pedig az állami vagyon vizsgálata kapcsán, amik a módosító nélkül is módot nyújtanak arra, 
hogy az Állami Számvevőszék bármikor megvizsgálja akár a tranzakciót, akár pedig a hozzá 
kapcsolódó kezességvállalást. Nem szükséges ezt ebben a törvényben külön rögzíteni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt szavaznánk, annyit azért hadd jegyezzek meg, 

hogy igyekszem a Házszabályt maximálisan betartani akkor is, ha nem sok logikát látok 
benne. De abban speciel, hogy egy olyan ügyben, hogy az Országgyűlés a saját ellenőrző 
szervének ilyen feladatot ad, a kormány véleményét megkérdezni logikátlannak tartom. Ennyi 
a személyes véleményem. 

Szavazás következik arról, hogy az ajánlás 2. pontjában lévő módosító indítványt 
támogatja-e valaki. Aki igen, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen 
mellett az egyharmadot sem kapta meg a javaslat, tehát nem támogatja a bizottság. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel az esti ülésünket befejeztük. Köszönöm szépen. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 15 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


