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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket. A bizottság mai ülését 
megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, ha 
figyelemmel vagyunk a helyettesítésekre is. Nincs tehát akadálya annak, hogy az általam 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról a bizottság szavazzon. 

A napirend elfogadása 

Írásban és szóban sem érkezett a kiküldött meghívóhoz észrevétel, ezért megkérdezem 
azt, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy a meghívóban szereplő 2 + egyebek napirendi 
pontokkal foglalkozzék a bizottság a mai ülésén. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendi 
ajánlásomat. 

 

Az államháztartásról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, ez egy képviselői indítvány, Dancsó 
képviselő úr indítványa az államháztartási törvény módosításáról szól. Kérdezem a képviselő 
urat, hogy kívánja-e a javaslatát szóban is előadni. (Jelzésre.) Tessék parancsolni! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Csak nagyon röviden szólnék, hiszen maga a törvényjavaslat is aprócska 
korrigálása az államháztartási törvénynek. Nyilvánvaló az, hogy itt koherencia zavart kell 
kiküszöbölnünk a módosító javaslat beterjesztésével, hiszen április 30-ig kellene benyújtani 
az önkormányzatoknak a költségvetési koncepciójukat. Ez elég komoly nehézségeket okoz, 
bár jó pár önkormányzat igyekezett ezzel megbirkózni. Azok a 2014-re vonatkozó adatok még 
nem állnak rendelkezésre, amelyek alapján az önkormányzatok el tudják készíteni 
tervezésüket, ezért célszerű megítélésem az, hogy október 31-ig toljuk el ezt a határidőt, amíg 
az önkormányzatoknak be kell nyújtaniuk a költségvetési koncepciójukat, és így vélhetőleg 
megalapozottabb költségvetést is tudnak majd elkészíteni. Kérem a bizottságot a javaslat 
támogatására. Köszönöm szépen. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem a Nemzetgazdasági 
Minisztérium nevében itt lévő Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes urat, hogy mi 
a véleménye a törvényjavaslatról. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak, Hölgyek! A módosító javaslattal 
kapcsolatban a tárcánk álláspontját tudom képviselni, amely szerint a tárca a javaslattal 
egyetért. 
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Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, kinek van véleménye, 
kérdése. Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. A szocialista képviselőcsoport 

támogatni fogja az indítványt, és egyet is ért vele. Viszont jó lett volna, ha elhangzik egy 
mondat, hogy április 8-án a Magyar Országgyűlésben Tóth József szocialista országgyűlési 
képviselő tette szóvá azt a rendelkezést, ami idén január 1-től volt érvényben, hogy április 30-
ig kell a költségvetési koncepciót elkészíteni, egyidejűleg beszámolni az első 
háromnegyedéves teljesítésről. Tóth képviselő úr azt tette szóvá, hogy nagyon nehéz lenne az 
első háromnegyedéves beszámolót elkészíteni az első negyedév végén, másrészt ilyen 
bizonytalan helyzetben nagyon korai lenne április 30-án költségvetési koncepciót készíteni. 
Ezt az álláspontot a kormány akkor nem osztotta. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkára, Cséfalvay Zoltán visszautasította ezt a megalapozatlan kritikát. Nagyon örülök, 
hogy április 22-én itt találkozunk ezzel a módosító javaslattal, amely Tóth József képviselő 
aggályaira világos választ ad. Helyes az október 31-i időpont, és a szocialista 
képviselőcsoport meg fogja támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevételek? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az az igazság, 

hogy egy kitűnő törvényről van szó, ami lehet, hogy még tartalmaz rejtett hibákat, amelyeket 
elkövettünk. Tóth úr megjegyzése nem pusztába kiáltott szó volt, Dancsó képviselőtársam 
odafigyelt, és rendezte ezt a kérdést. Én végtelenül örülök neki, hogy önök is támogatják, és 
hogy Tóth úr egy kicsit korábban észrevette, de mondom, nem maradt figyelem nélkül. 
Hálásak vagyunk érte, hogy fölhívta erre a figyelmünket, és így beterjeszthette 
képviselőtársam. 

Egyébként, ha már nálam van a szó, hadd mondjam el, hogy az államháztartási 
törvény kiváló törvény, lényeges változásokat idézett elő, és konszolidált viszonyok között 
még ezekkel a passzusokkal sincs nagy baj. Pusztán csak annyi, hogy az elmúlt időszakban 
olyan váratlan gazdasági események hárultak az országra, a 8 éves szocialista-liberális 
regnálását követően, hogy nem annyira tervezhető, és a gördülő költségvetés nem igazán 
alkalmazható. Tehát itt magukban kell keresni a hibát, nem elsősorban bennünk. De üsse kő, 
fátylat ár, jó a javaslat, köszönjük, hogy észrevették, mi pedig beterjesztettük. Jó a javaslat, 
kérem önöket, hogy önök is támogassák. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: További észrevételek? Ékes képviselő úr! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Abban kívánom Dancsó 

képviselőtársamat erősíteni, hogy nemcsak ő, hanem Bóka István és több önkormányzati 
polgármester és képviselő is jelezte ezt az anomáliát. Ebből adódóan én is úgy tartom, hogy 
szerencsés ennek a törvénynek a módosítása ebből a szempontból 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel? Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Örülök, hogy Babák képviselőtársam ennél a napirendnél is eljutott az 
„elmúltnyolcévig”. (Babák Mihály: Nem tehetek róla. Volt.) Azt gondolom, hogy persze, akik 
kormányoznak, félreértés ne essék, mondtam ebben a bizottságban már korábban, 
kormánypárti képviselőként az ember sokszor olyanhoz asszisztál, amihez a lelke mélyén 
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igazán nincs kedve. Ez a téma szintén hasonló lehet az önök asztalán. Ezzel szemben, azt 
gondolom, elég lett volna annyit mondani, hogy igen, megértettük, kormánypárti 
képviselőként és polgármesterként ezzel a problémával otthon találkoztunk, illetve nem lehet 
megfelelni ennek az államháztartási törvényi előírásnak. Abba a versenybe, hogy ki vette 
előbb észre, Tóth képviselőtársam, Dancsó képviselő úr vagy Bóka képviselő úr, szerintem 
fölösleges belemenni. 

Annak örülök, hogy a kormány megváltoztatta az álláspontját. Ugyanis Szekeres 
képviselőtársam egy két héttel ezelőtti parlamenti plenáris ülésen elhangzott államtitkári 
válaszra mutatott rá, ahol a kormány képviselője, államtitkári szinten, még úgy érezte, hogy 
ez egy fölösleges problémafelvetés. Mert az élet nem is igazán igazolja vissza azokat, akik 
esetleg kételkednek abban, hogy április végéig lehet-e önkormányzati szinten, önkormányzati 
testületi ülésen felelős önkormányzati koncepciót csinálni 2014-re. Annak örülök, hogy a 
kormány képviselői, illetve maga a kormány belátta, hogy egy hibás törvényt alkottak, olyan 
törvényt, ami a korábbi évek tapasztalatával messzemenőleg szembemegy, és képtelenség 
betartani. Lehetett volna ez rosszabb, látva az önök elmúlt három éves regnálását és 
kormányzását, hogy ezzel együtt ragaszkodnak egy rossz törvényi passzushoz, és továbbra is 
erőltetik az önkormányzatokat arra, hogy a törvényi megfelelés kényszerében csináljanak 
koncepciót. Amit volt módom néhány fideszes vezetésű önkormányzatnál az elmúlt hetek 
során látni. Nevetség tárgya, mert a szerencsétlen polgármester, legyen az fideszes, csak a 
fejét vakargatta, hogy mi a fenét írjon egyáltalán az alá a napirendi cím alá, vagy elé, vagy 
mögé, hogy kérem tisztelettel, a 2014-es önkormányzati költségvetés koncepciója. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? (Babák Mihály jelentkezik.) Babák 

képviselő úr, engedje meg, hogy én is elmondjam a véleményemet, és akkor önnek is szót 
adok. (Babák Mihály: Én nem szóltam, csak jeleztem, hogy szólni szeretnék.) De az első 
körben… (Babák Mihály: Rendben van, csak föltettem a kezem, mert mindig elfelejti, hogy 
szólni akarok.) Igen. (Babák Mihály: Elnök úr, önt figyelmeztetni kell ilyesmire.) Igen. Tehát 
röviden az én véleményem az, hogy természetesen magam is támogatom ezt a módosító 
javaslatot. 

Azonban nem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg, hogy ez egy 
presztízsveszteség. Én presztízsveszteségként élem meg ezt a helyzetet a bizottság 
nézőpontjából. A mi bizottságunk összetétele olyan, hogy több mint a fele vagy a fele 
gyakorló polgármester. Nem utolsósorban Babák képviselő úr is polgármester. (Babák 
Mihály: Ne tessék, kérem, személyeskedni.) Azt gondolom, hogy illett volna 
valamelyikőjüknek, nekem is meg mindenkinek, de akinek nem inge, ne vegye magára, 
észlelnie ezt az irreális határidőt, amikor az államháztartási törvényt alkottuk. Akkor egy 
olyan dátumot kellett volna beleírni, ami reális. Nyilván ez a reális, ezt nem vitatom. A 
törvények tekintélyét rombolják ezek az ad hoc módosítgatások. Nem figyeltünk oda. Abban 
a törvénykezési őrületben, ami jellemezte annak az utolsó időszakát, nem figyeltünk oda ilyen 
kérdésekre, ami a gyakorlatban ezt eredményezte. Ez az én megjegyzésem, és természetesen a 
szaktárcának ugyanúgy tudom adresszálni ezt a véleményemet, hogy ő is jelezhette volna, 
vagy észlelhette volna, megkérdezhette volna, hogy jó ez a dátum. Én foglalkoztam 
tervezéssel valamikor (Babák Mihály: Az átkosban.), és tudom, hogy nem lehet április végére 
ilyesmit csinálni. Tehát ezt úgy élem meg a bizottság vezetőjeként, hogy ez egy 
presztízsveszteség nekünk. Túl fogjuk élni. Ez a véleményem. 

Kíván-e az előterjesztő Dancsó képviselő úr reagálni az észrevételekre? (Jelzésre.) 
Parancsoljon! 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársak! Abba a vitába nem szeretnék belemenni, hogy ki észlelte előbb, ki jelezte 
előbb, és ki vette észre előbb. Úgy gondolom, annak nagy jelentősége nincsen, a lényeg az, 
hogy foglalkozunk ezzel a témával. A minisztérium álláspontja egyezik az előterjesztett 
elképzeléssel, és úgy gondolom, ez a helyes. Ami pedig azt illeti, hogy van-e létjogosultsága 
egy április 30-ai esetleges tervezésnek, szerintem lenne. Hiszen az sosem baj, ha kellő időben 
készülnek a gazdaság bizonyos szereplői arra, hogy milyen erőforrásokból tudnak 
gazdálkodni az elkövetkezendő időszakban, milyen bevételi és milyen kiadási előirányzatokat 
kell adott esetben teljesíteni, milyen célokat szeretnének megvalósítani. 

Azt viszont látni kell, hogy a magyar tervezés, a központi költségvetés tervezése nem 
tart még itt, tehát e tekintetben az önkormányzati alrendszer sem tarthat itt. Most tehát úgy 
gondolom, célszerű egy olyan állapotot rögzíteni az államháztartási törvényben, amely a 
valósággal ilyen értelemben találkozik, és így az a probléma is nyilván orvosolható, hogy 
háromnegyedéves beszámolót nyilván az október 31-i dátumot tekintve teljesíthető lesz, és a 
jegyzők, illetve alpolgármesterek be tudják terjeszteni a beszámolót is a költségvetési 
koncepció mellé. Tehát e vonatkozásban minden egyes feltétel teljesülni fog. Azt nem vetném 
el a későbbiekben, 1-2-3 év múlva, hogy ne gondolkodjon az akkori parlament, az akkori 
minisztérium, főhatóság azon, hogy érdemes esetlegesen előrébb hozni a tervezés dátumát a 
költségvetési koncepció vonatkozásában, hiszen azért az nagyban segíti a munkát, és az 
önkormányzatok vonatkozásában is egy átgondoltabb, cizelláltabb költségvetést tud 
előrevetíteni. Tehát úgy gondolom, hogy az irány nem rossz, viszont most korrigálnunk kell, 
hiszen a feltételek nem voltak teljes mértékben adottak ahhoz, hogy ez az április 30-ai dátum 
szerepeljen az államháztartási törvényben, ezért most célszerű ezen változtatni. Bízom benne, 
hogy támogatják majd szavazatukkal is a képviselő urak és hölgyek ezt a módosító javaslatot. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Én 

aláhúzom Dancsó képviselőtársam vélekedését. Konszolidált államháztartási viszonyok 
mellett ez a határidő a koncepció készítését illetően elfogadható. Tervezni egészében és 
folyamatosan kell, ciklusokon átívelően is, mert erre szükség van. Különben, ha valaki azt 
hinné, és ez a szocialista-liberális gondolkodás része, hogy nem kell tervezni, pedig annak 
idején a szöget is megtervezték, tévedés ne essék, a piacgazdaságban is tervezni kell. 
Mégpedig elemezni kell a piacot és sok egyéb mást. Tehát osztom azt a véleményt, hogy 
konszolidált viszonyok között a koncepciókészítés nem ördögtől való. 

Elmondom önöknek, hogy én már jóváhagyattam a tisztelt testülettel otthon, és nem 
okozott számomra gondot a koncepció elkészítése. Többek között beszéltünk róla, rögzítettük, 
hogy nem kívánunk adót emelni, milyenek lesznek a közszolgáltatások, milyen díjpolitikánk 
lesz, ár- és egyéb kérdéseket határoztunk meg, a fejlesztési hitellel kapcsolatos kérdéseket, 
mert most adósságkonszolidáció is van, és innentől kezdve lehetőségek nyíltak meg, 
fejlesztési irányokat határoztunk meg, strukturális átalakításokat, létszám-gazdálkodást, és új 
számlatükröt, azaz új költséghelyeket. Mert megváltoztak a feladataink, így át kell dolgozni 
ezeket, és hozzá kell kezdeni ahhoz, hogy 2014-et egy új számlatükör és analitika értelmében 
lehessen megkezdeni majd, hogy mindenről tudjuk, hogy pontosan mibe került, mennyi a 
tervezett költség és mennyi az adott szakfeladatnál részletesen a költség. Elnézést, mea culpa, 
hogy a törvénybe egy ilyen időpont került, azzal a kitétellel, hogy még be is kell számolni, a 
koncepciót jóváhagyta a város képviselőtestülete, nem csinált belőle gondot. 

El kell mondanom, hogy mindenben benne van az elmúlt 8 év, akárhogy fog Szekeres 
képviselő úr tiltakozni. De azért gondolják végig, ez az ország a mai napig túlzott deficit 
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eljárás alatt van. Tetszik érteni? Azonkívül magas a hiány, iszonyúak a költségek, és 
hátrahagytak nekünk IMF- és uniós hiteltörlesztést is. Ez mind pofozza az ország 
költségvetését és olyan világgazdasági helyzet van, amilyen van. Úgyhogy, úgy gondolom, 
csak most, 2013-ban, és bízom benne, hogy 2014-ben akár realitása is lehet, hogy tavasszal az 
ember tervez és koncepciót fogad el a következő évet illetően. A tervezési munka nem ad hoc 
öt perc alatt kell elvégezni. Látják, és fölsoroltam jó pár dolgot, nem biztos, hogy a teljesség 
igényével tettem meg ezt, de mi elfogadtuk Szarvas városban a 2014. évi koncepciót. Mea 
culpa, maxima culpa, ez történt, úgyhogy kérem, támogassák. Egyébként minden bűnösök. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki Dancsó képviselő úr 
indítványát az államháztartási törvény módosításáról támogatja, a tárgysorozatba-vételét 
támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenszavazat? Nincs. 
Tartózkodás? Egy. A bizottság támogatja a törvényjavaslatot. 

Előadó? Úgy tudom, Ékes képviselő úr vállalta, nekem ezt súgták. (Jelzésre.) 
Köszönöm, akkor az előadónk is megvan. Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pontunkat 
lezárom. 

 

Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 2011. évi tevékenységek 
ellenőrzéséről szóló állami számvevőszéki jelentés megtárgyalása 

Következik a 2. napirendi pontunk megtárgyalása, egy számvevőszéki jelentés az 
állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos vizsgálat tapasztalatairól. 
Köszöntöm Makkai Mária asszonyt, a Számvevőszék képviselőjét, aki vezette a vizsgálatot, 
köszöntöm meghívott vendégeinket, az ellenőrzött szervezetek vezetőit, illetve képviselőit. 
Elsőként megadom a szót Makkai Máriának, hogy röviden foglalja össze ennek a vizsgálatnak 
a célját, főbb megállapításait, megoldandó problémákat és a számvevőszéki javaslatokat. 
Parancsoljon! 

 

Az előterjesztők szóbeli kiegészítése 

MAKKAI MÁRIA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni a bizottságnak a 
Számvevőszék nevében, hogy most már az idén harmadik alkalommal szerepel a bizottság 
napirendjén valamilyen ÁSZ-jelentés. Volt a nemzeti banki jelentés, volt nem olyan régen két 
párt ellenőrzéséről szóló jelentés és most az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás. 

Akkor most rátérnék erre a jelentésre. Én nagyon rövid lennék, mert ha elnök úr 
megengedi, egy rövid prezentációt is tartanánk a megállapításokról, és ezt az ellenőrzésvezető 
tenné majd meg. Én ezt most felvezetném. Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás 
ellenőrzésre évente történik meg az Állami Számvevőszék részéről. Ezt az évente szükséges 
ellenőrzést két törvény íjra elő az Állami Számvevőszék számára, az egyik az állami 
vagyonról szóló törvény, a másik a Nemzeti Földalapról szóló törvény. Ez a jelentés, ami 
most a bizottság napirendjén szerepel, az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos 2011. évi tevékenyekről szól. 2011-ben, 2010-hez hasonlóan az állami vagyon 
feletti tulajdonosi joggyakorlás megosztott a nemzeti fejlesztési miniszter és a vidékfejlesztési 
miniszter között, és ezt a tulajdonosi joggyakorlást három szervezet útján végezték, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő 
szervezet útján. 
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Az ellenőrzést ennek megfelelően a minisztériumoknál és ennél a három szervezetnél 
végeztük. Az ellenőrzés során értékeltük, hogy a vagyonkezelés szabályos volt-e, a különböző 
kontrolling és elszámolási rendszereket, illetve, hogy a vagyon hasznosítása során 
érvényesültek-e a jogszabályi előírások. Az állami tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban 
nagyon röviden szeretném elmondani, hogy ellenőrzési tapasztalataink szerint a tulajdonosi 
joggyakorlásnak hosszú évek óta fennálló problémája, hogy a vagyon-nyilvántartási adatok 
nem megbízhatóak és nem teljes körűek. Az ebből adódó problémák, ellenőrzéseink során 
szintén ezt tapasztaltuk, korábban főként a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-n belül jelentkeztek, 
hiszen minden ennél a szervezetnél volt. Azzal azonban, hogy három szervezethez került a 
tulajdonosi joggyakorlás, átadás-átvételek kapcsán ezek a problémák, amelyek egy 
szervezeten belül voltak, most mind felszínre kerültek. A rendezésük, mi is úgy gondoljuk az 
ellenőrzés szempontjából, hogy elkerülhetetlen, de azt is látjuk, hogy azonnal nem 
megoldhatóak. Történtek előrelépések a vagyonnyilvántartás, a vagyonkezelés és egyéb 
területeken, mind az MNV Zrt.-nél, mind a Nemzeti Földalapkezelő szervezetnél. Hogy egy-
két példát mondjak, 2011-ben ilyen volt, hogy az MNV Zrt. a központi költségvetési szervek 
ingatlankörét és hasznosítását felmérte, vagy a Földalapba tartozó földterületek jogi 
felülvizsgálata megkezdődött. Ez most egy kiemelt példa, de nagyon fontos a továbbiakhoz. 
Ám továbbra is maradtak feladatok. 

Az ellenőrzés megállapításai alapján, mint minden más esetben, itt is javaslatokat 
fogalmazott meg az Állami Számvevőszék a nemzeti fejlesztési miniszternek, a 
vidékfejlesztési miniszternek és a Nemzeti Földalapkezelő szervezet elnökének. Mind a 
három érintettől határidőben megérkezett az intézkedési terv. Az intézkedési terveket 
elfogadtuk, mivel az azokban szereplő intézkedések, határidők, felelősök alapján úgy ítéltük 
meg, hogy elősegítik a problémák megoldását. De azt is hozzá kell tennem, az, hogy az 
intézkedési tervet elfogadtuk, csak egy lépés az ÁSZ részéről, természetesen a tényleges 
megvalósulását a következő ellenőrzéseink során meg fogjuk vizsgálni. Én röviden ennyit 
szerettem volna elmondani, és ha megengedi elnök úr, átadnám a szót az ellenőrzésvezetőnek, 
Balkay Attilának, aki röviden ismertetné a főbb megállapításokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, tessék parancsolni, Balkay Attila tanácsos úr! 
 
BALKAY ATTILA (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 2011. évi 
tevékenységek ellenőrzésének céljai a következők voltak: szabályozott volt-e az állami 
vagyonról a beszámolás rendszere, eredményesek voltak-e az MNV és NFA nyilvántartási és 
elszámolási problémáinak megoldására irányuló intézkedések, a társasági portfólióra 
vonatkozó szabályozás, a kontrolling rendszer eredményesen működött-e, illetve az 
ingatlanokkal való gazdálkodásban érvényesültek-e a jogszabályi előírások. 

A tulajdonosi jog gyakorlása 2011-ben, ahogy felügyeleti vezető asszony is említette, 
két minisztert érintett, és ezek a jogokat a két miniszter három szervezet útján gyakorolta. A 
tulajdonosi joggyakorlás stratégiai dokumentációs hátterében a vagyontörvény 
vonatkozásában az abban meghatározott nemzeti vagyongazdálkodási irányelvek, valamint az 
éves program nem készült el. Az NFA-törvény által előírt, jóváhagyott középtávú stratégia 
pedig nem volt meg. Ezt elkészítették, de jóváhagyásra nem került. 

A beszámolás rendszeréről. A vagyontörvény szabályozási rendszerében a törvény 
által elrendelt, a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek működéséről, az állami vagyon 
állományának alakulásáról, a vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól készített 
kormánybeszámoló tartalmi elemei és eljárási szabályai nem rendezettek a jogszabályi 
háttérben. A kormány a 2011. szeptember 30-ai határidő helyett a 2010. évi beszámolóját 
2012 januárjában nyújtotta be, a beszámoló elkészítése a 2011. év eseményeivel függött 
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össze, vagyis elkészítését a 2011. év eseményeinek tekintjük. A Nemzeti Földalapról szóló 
törvény szabályozási rendszerében megint csak a törvény által elrendelt és elnevezett 
földbirtok-politikai irányelvek érvényesüléséről a Nemzeti Földalap helyzetéről és 
tevékenységéről készítendő beszámoló tartalmi elemei az elkészítés eljárásrendje, és itt még a 
beszámoló elkészítésének határidejét nem határozza meg a jogszabályi környezet. Az NFA 
tevékenységéről és helyzetéről 2010-2011 tekintetében a beszámoló az ellenőrzésünk végéig 
nem készült el. 

A vagyonnyilvántartással kapcsolatban, ami a tulajdonosi joggyakorlás szükséges 
kelléke, a jogszabályok nem adnak egyértelmű iránymutatást, hogy az állami vagyon teljes és 
egységes nyilvántartását hogyan kell megvalósítani. A vagyon-nyilvántartási adatok meg 
megbízhatóak, nem teljesek, a nyilvántartó rendszerek nem zártak. Ezek a problémák már az 
MNV megalakulása, 2008 óta fennállnak, és többségükben az előd rendszerek nyilvántartási 
hiányosságaira vezethetők vissza. Azt MNV-nél a problémák megoldására már a kezdetektől 
intézkedési terveket készítettek, de a problémák általánosságban még 2011-ben is fennállnak. 
A Földalapba tartozó vagyonának, adatszolgáltatásának, annak módjára a jogszabályok 
egyelőre nem fogalmaznak meg előírásokat, ezzel kapcsolatban javaslatot is tettünk, ezt majd 
később ismertetem. 

Egy önmagában is nagy terület a Földalap vagyonátadása, az MNV Zrt. kötelezett 
erre. Az átadás-átvételi folyamat három körre tagolódott, és jelentősen elhúzódott. Itt az 
átadás során, illetve később az Nemzeti Földalap működésében felszínre kerültek a Földalap 
nyilvántartásainak korábbi, addig csak az MNV szervezetén belül jelentkező problémái, 
ahogy azt felügyeleti vezető asszony is említette. Ezek természetesen hatást gyakoroltak arra 
is, hogy az NFA a feladatainak egy részét, a folyamatokat, felelősségeket szabályozó 
eljárásrendek végezte 2011-ben, egyes szabályzatok csak az év végén léptek hatályba, nem 
készült el például vagyon-nyilvántartási szabályzat és a gazdálkodás ügyrendje, így a belső 
kontrollrendszer nem volt teljes körű. Az NFA ellenőrzést nem folytatott 2011-ben, és ehhez 
kapcsolódó tervet nem készített. 

A társasági portfólió kezeléséről, illetve az MNV tulajdonosi ellenőrzéséről a 
következőket szeretném ismertetni. Az MNV a vagyongazdálkodással szemben támasztott 
követelmének és célok teljesítésének mérésére alkalmas mutatókat a tőkehatékonysági 
elvárásokon kívül még nem alakított ki. Ebben persze szerepet játszik az is, hogy a társasági 
portfólióba nagyon nagy számú és nagyon sokféle társasági részesedés tartozik, tehát a tőke 
hatékonysági mutatók nem minden ilyen követelmény mérésére alkalmasak, amelyeket 
ezekkel a társaságokkal szemben célul lehet kitűzni. A társaságok gazdálkodásának szorosabb 
nyomon követésére az MNV megújította a kontrolling rendszert, főleg itt az előrejelző, riasztó 
rendszer tekintetében, felmérte a társasági portfóliót, hogy csökkentsék a gazdaságilag nem 
számottevő, kisebbségi állami részesedéseket, a tulajdonosi ellenőrzések 2011-ben nem a 
stratégiai tervben előírt gyakorisággal valósultak meg, a témák kiválasztásában a 
vagyongazdálkodás átfogó stratégiai megfontolásai nem jelentek meg. 

Az MFB első teljes évét zárta tulajdonosi joggyakorlóként 2011-ben. Itt egy szűkebb, 
az MNV-hez mérten jóval szűkebb, hiszen 40 társasági részesedést tartalmazó portfóliót 
kezel. Ezekkel kapcsolatban az MFB kialakított a szervezeti egységeit, azok működési 
szabályozását, ügyrendjét, rendszeres adatszolgáltatást és kontrolling rendszert épített ki, 
kidolgozta a társaságok középtávú stratégiáját, a részstratégiákat, felmérte a társaságok 
irányítási és ellenőrzési rendszerét, és azoknál ellenőrzési módszertant vezetett be.  

Ellenőrzésünknek része volt, mintavétellel, a hasznosított vagyonelemekkel 
kapcsolatban a jogszabályi előírások érvényesülésének áttekintése. A vagyon katasztert, az 
ingatlanokhoz kapcsolódó szerződéseket és nyilvántartási adatokat ellenőriztük. Emellett 
pedig áttekintettük, hogy az MNV Zrt. felmérte 2011-ben a költségvetési szervek 
használatában álló ingatlanok körét, felszólította az érintett szerveket, szervezeteket, hogy 
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vizsgálják felül a magas és az alacsony bérleti díjjal hasznosított ingatlanok szerződéseit. A 
mintavétellel kiválasztott és áttekintett szerződések alapján azokban esetenként nem 
egyértelmű megfogalmazásokkal találkoztunk, az ingatlanok adatai nem mindig egyeztek meg 
a nyilvántartott adatokkal, a kiválasztott ingatlanok vagyonkezelői díjainak kiszámlázása 
esetenként nem vagy tévesen történt meg. 

Az ellenőrzésünk javaslatai. A nemzeti fejlesztési miniszternek javasoltuk, hogy 
intézkedjen az állami vagyonnal való gazdálkodás stratégiai és éves kereteit meghatározó 
dokumentumok kidolgozásáról, valamint a kormánybeszámoló tartalmi elemeinek részletes 
meghatározásáról, a beszámolókészítés eljárásrendjének szabályozásáról. Rendszeres 
beszámoltatással kísérje figyelemmel az MNV új integrált vagyon-nyilvántartási rendszerének 
kialakítását annak érdekében, hogy az biztosítsa a jogszabályokban megfogalmazott 
követelmények teljesülését. 

A vidékfejlesztési miniszternek megállapításaink alapján javasoltuk, hogy 
kezdeményezze a Földalapba tartozó vagyont hasznosítók adatszolgáltatási kötelezettségének 
jogszabályi előírását annak érdekében, hogy a tényleges vagyoni helyzetről az információk 
rendelkezésre álljanak. Rendszeresen beszámoltatással kísérje figyelemmel az MFA új 
nyilvántartási, vagyongazdálkodási és vállalatirányítási rendszerének kialakítását annak 
érdekében, hogy az biztosítsa a jogszabályokban megfogalmazott követelmények teljesítését. 

A Nemzeti Földalapkezelő szervezet elnökének javasoltuk, hogy intézkedjen a 
hiányzó szabályozások és az NFA belső kontroll rendszerének teljes körű kialakításáról, 
készítse el a földbirtok-politikai irányelvek érvényesüléséről, az Nemzeti Földalap helyzetéről 
és tevékenységéről szóló, a 2010-2011. évekre vonatkozó beszámolót annak érdekében, hogy 
a kormány a beszámolási kötelezettségének eleget tudjon tenni. Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Azt javaslom kedves képviselőtársaim, hogy az ellenőrzött 
szervezetek jelen lévő vezetői, helyettes vezetőihez tegyünk föl kérdéseket a vizsgálati 
megállapításokkal kapcsolatban, illetve a Számvevőszék javaslataival kapcsolatban. Ugye, itt 
van a két érintett minisztérium, amelyek, ha lehet így fogalmazni, közösen felelősek a 
vagyonnyilvántartás elkészítéséért, jelen vannak a partnerszervezetek, a Fejlesztési Bank, a 
Nemzeti Földalapkezelő és nem utolsósorban az egész projekt szakmai felelőse, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Kinek van tehát kérdése az ellenőrzött szervezetek jelen lévő 
vezetőihez? Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (független): Köszönöm szépen. tisztelt Uraim! Az volna az átfogó 

kérdésem, hogy valóban csupán jogszabályi hiányok miatt nem jött létre a nemzeti 
vagyonkataszter. Tehát a parlamentnél van-e a felelősség azzal kapcsolatban, ami a 
Számvevőszék jelentéséből világossá válik, hogy nincs a magyar állami vagyon kapcsán egy 
átfogó jelentés, amellyel tisztában volnának a magyar állampolgárok, nem utolsósorban 
legalább a képviselők, hogy milyen vagyonelemekkel is rendelkezik az állam. A 
Számvevőszék jelentéséből kiviláglott, hogy nagyon sok előterjesztés és próbálkozás volt 
arra, hogy ez a vagyonleltár létrejöjjön. Tényleg jogszabályi probléma van-e, mert akkor itt a 
fideszes képviselőkre nézek, hogy náluk van a feladat, vagy itt egész egyszerűen arról van 
szó, hogy több szervezet egymás közötti koordinációját miért nem sikerült megoldani ezt a 
vagyonkatasztert. 

Másrészről a Nemzeti Földalap kapcsán szeretném azt megkérdezni, hogy itt is volt a 
Nemzeti Földalappal kapcsolatban a jelentésben is kitérés arra, hogy a Nemzeti Földalap 
működésének átláthatóságával kapcsolatban is, a nyilvánossággal kapcsolatban is elég sok 
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probléma van. Konkrétan az LMP is többször perelte a Nemzeti Földalapot adatszolgáltatás 
ügyében, és arra szeretnék rákérdezni, hogyan lehet minden egyes állampolgár számára 
nyilvánossá tenni, hogy a Nemzeti Földalap miként gazdálkodik az ő vagyonával, hogyan és 
milyen gazdák számára juttat földeket, ezek milyen döntési mechanizmus alapján jutnak oda, 
ahová jutnak. Ezek a kérdések továbbra is megválaszolatlanok, legalábbis annak érezzük. 

A Magyar Fejlesztési Bank kapcsán a hitelezési politikát elég erős kritika érte, 
legalábbis részünkről az utóbbi időszakot tekintve. Hiszen az látható, és ez kérdés is, hogy 
miként lehetne azt nyilvánossá tenni, végül is a Magyar Fejlesztési Bank egy állami bank, 
tisztában vagyunk vele, hogy a banktitok ugyanúgy vonatkozik rá, de ettől függetlenül mégis 
csak a magyar adófizetők pénzével gazdálkodik, és nem világos az számunkra, hogy kaphat 
több milliárdos hitelkeretet a Közgép Zrt., miközben hitelhiány van a piacokon. Tehát ezzel 
kapcsolatban, a Magyar Fejlesztési Bank tevékenységének átláthatósága, kiváltképpen a kis- 
és középvállalati szektor hitelezése, valamint az önkormányzatok hitelezése kapcsán milyen 
átláthatósági törekvéseket lehet tapasztalni az utóbbi időben? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) 

Nekem van két kérdésem. Az egyik a Nemzeti Földalap vezetőjéhez. Ez pedig úgy szól, hogy 
elkészült-e már vagy ha nem, akkor mikor készül el, és ha elkészül, mikor kerül a parlament 
elé a Nemzeti Földalap tevékenységéről és helyzetéről szóló 2010-2011-es időszakra 
vonatkozó beszámoló. Az intézmény, mint tudjuk, beszámolási kötelezettséggel tartozik, és 
erre vonatkozólag a Számvevőszék jelentése is tartalmazza, hogy ez még ne készült el, vagy 
ha elkészült, akkor nem látható. Tehát ez mikor kerül elénk? Ez az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetőjéhez szól. Az pedig úgy szól, 
hogy az a kormányrendelet, amelyik 2010 augusztusában előírta azt, hogy a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. 2011 végére a partnerszervezetekkel együttműködve állítsa össze az 
országleltárt, tegye nyilvánossá, tegye hozzáférhetővé, most végül is milyen határidőre fog 
elkészülni. Nekem volt egy interpellációm, és államtitkár úr azt mondta, hogy 2014-re. Akkor 
ez három évet csúszik? Mi a határidő most? Van egy érvényes kormányrendelet, abban van 
egy határidő, végül is nekünk nem a kormányrendeletek betartását kell ellenőriznünk, hanem 
a törvények végrehajtását, de azért érdekelne, hogy most akkor a kormányrendelet már ad acta 
került? Mi a határidő? Tehát mikor lesz olyan helyzetben a képviselő, a kutató, az újságíró, az 
állampolgár, hogy ezeket az információkat megismerhesse. Ez a két kérdésem van. 

Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor átadom a szót. 
Tessék! Ahogy gondolják a sorrendet, abba nem kívánok beleszólni. Tessék! 

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

elnök úr. Az MNV-re vonatkozó kérdéseket csak egész röviden érinteném, és utána, 
amennyiben szükséges kiegészíteni, főigazgató úr meg fogja ezt tenni. Az első kérdése Vágó 
képviselő úrnak és elnök úrnak is az országleltár helyzetével kapcsolatos. Itt annyit tudok 
mondani, hogy ez egy végrehajtási probléma, nem jogszabályi kérdés. Ahogy megy a 
folyamat előre, úgy találkozik az MNV újabb és újabb problémákkal. Ez egy hihetetlenül 
bonyolult és sokrétű ügy, különösen az ingatlan-nyilvántartás problémája. Nyilván vannak 
olyan vagyonelemek, amelyekről pontos leltárral rendelkezik azt MNV, például a társasági 
portfólió esetében nem lehet kérdéses. Azonban tény az, hogy az országleltár elkészülte még 
folyamatban van. Tehát nem valósult meg. Remélhetőleg a közeljövőben azért sikerül majd 
ezt a kérdést is lezárni. 

A második ügy, amire szeretnék reagálni, Vágó képviselő úr kérdése az MFB 
hitelezési politikája. Úgy gondolom, ez most nem tárgya a jelenlegi vizsgálatnak, mert itt az 
MFB mint vagyonkezelő intézmény lett megszólítva. Ezt nyilván egy másik alkalommal lehet 
megtárgyalni, de most semmiképpen nem szeretnénk erről beszélni. A végén szeretném 
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megjegyezni csak általánosságban, hogy az Állami Számvevőszékkel a vizsgálat korrekt és jó 
módon zajlott. Nyilván voltak ellentéteink, amiket sikerült tisztázni úgy, hogy az utolsó 
benyújtásra került változathoz az NFM részéről már nem volt megjegyzés. Tehát ilyen 
értelemben én is szeretném megköszönni az ÁSZ által elvégzett munkát. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ki következik? Tessék parancsolni! 
 
MARJAI GYULA (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.): Tisztelt Elnök Úr! 

Bizottsági Tagok! Székács államtitkár mondatát folytatva, én is köszönöm a Számvevőszék 
munkáját. Ők is úgy fejezték be, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. beterjesztett intézkedési 
terveit elfogadták, és az abban foglaltakat 2012-től tematikusan, folyamatosan minden esetben 
végrehajtjuk. A végrehajtásról a részvényjogok gyakorlójának határozata, tehát miniszter 
asszony kötelezett bennünket az intézkedési terv folyamatos monitoringjára, magyarul 
folyamatosan tájékoztatjuk a minisztériumot és miniszter asszonyt, valamint az igazgatóság 
folyamatosan vizsgálja és beszámoltatja az Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t az ÁSZ által föltárt 
hiányosságokkal kapcsolatban hozott intézkedési terv végrehajtása tárgyában. 

Vágó képviselő úrnak azt szeretném elmondani, hogy valóban, a jogszabályok nem 
akadályozzák az egységes vagyon-nyilvántartási rendszert, szervezeti problémák vannak. 
Ahogy elhangzott a beszámolóban is, három szervezetre bomlott a vagyont kezelő és az állam 
nevében eljáró szervezet. Magyarul a Fejlesztési Bankra, a Nemzeti Földalapra és a Nemzeti 
Vagyonkezelőre. A Nemzeti Vagyonkezelőre még speciálisabb problémák hárultak 2008-ban. 
Egy olyan Kincstári Vagyonigazgatóság integrálódott be ebbe a csak és kizárólag társasági 
portfólióval foglalkozó szervezetbe, amely tulajdonképpen alapvetően teljes mértékben 
rendszeridegen volt, egy költségvetési szerv egy zrt.-be integrálódott. Ennek következtében 
egy elég sajátos rendszer alakult ki. 2012-től a vizsgálat, de más belső intézkedések alapján is 
egy komoly munka indult el, és ez folytatódik mind a mai napig. 

Elnök úr kérdésére, a parlamenti interpellációra is válaszolva, 2014. január 1-jei dátum 
mindenféleképpen kőbe van vésve számunkra. A miniszter asszony is ezt határozatba foglalta, 
hogy el kell készülnie addigra az egységes vagyon-nyilvántartási rendszernek. Ez nem jelenti 
azt, hogy jelen pillanatban nincs nyilvántartási rendszer. Vannak benne hibák, kisebb-
nagyobb hibák, de ez abból is adódik, hogy folyamatosan töltődik a rendszer. Tehát nap mint 
nap tízesével, húszasával, ötvenesével vagy esetlegesen százasával jönnek be a MIK-es 
ingatlanok a rendszerbe, vagy örökségből, a magyar állam által örökölt ingatlanok. Ezek 
feldolgozása is komoly erőfeszítést igényel a szervezettől. Ennek ellenére teljes körről 
gondoskodunk 2014. január 1-re, amikor már számvitelileg és vagyonnyilvántartás 
szempontjából is egy megfelelő rendszer áll rendelkezésre. 

Egyet szeretnék még mondani. Itt fölmerült, államtitkár úr is jelezte a különböző 
vagyon-nyilvántartási rendszerek problémáit. A napokban egy EBL-rendszeren keresztül a 
polgármester urak felé ingyenes vagyonátadásról szólt a fölhívás, nevezetesen jó néhány ezer 
darab ingatlan kerül átadásra a kormány-előterjesztés alapján. Itt is arra lettünk figyelmesek, 
hogy az ingatlan-nyilvántartási rendszer legalább 20-30 százalékban hibás, hiányos azon 
ingatlanok tekintetében, amelyeket mi fölajánlottunk, és úgy gondoltuk, hogy azok tiszta 
ingatlanok voltak. Nem feltétlenül mindig a Vidékfejlesztési Minisztérium és felügyelete és 
nem is a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., hanem az idő, az elmúlt 20 esztendő apróbb problémáit 
egyszerre és nagyon rövid idő alatt ez ügyben nem lehet megoldani. Úgyhogy ezeket a 
hibákat is figyelembe kell venni és a hiányosságok is a rendszerek áttekintésénél, 
módosításánál. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, főigazgató úr. Ki kíván szólni az ellenőrzöttek közül? 
Tessék parancsolni! 

 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT (Nemzeti Földalap): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Három olyan kérdés érkezett, amiben a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet érintett. 
A vagyonnyilvántartással, a vagyonkataszterrel kapcsolatban a következőről szeretném 
tájékoztatni a bizottságot. A számvevőszéki megállapítás nem vitatott, ugyanakkor arra 
szeretnénk rávilágítani, hogy olyan vagyon-nyilvántartási rendszerekkel találkoztunk az 
elmúlt időszakokból, amelyek még az első Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél keletkeztek. 
A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ezt a nyilvántartási rendszert vette át, ugyanakkor a Nemzeti 
Földalapnál már 2011-től egy teljesen eltérő, kormányrendelet szintjén megalkotott vagyon-
nyilvántartási kötelezettséget hoztak létre. 

Ennek okán azt kell mondanom, hogy azt a nyilvántartási rendszert, amely a korábbi 
időszakokban alkalmazásra került, a mi esetünkben már csak archív rendszerként lehetett 
használni, inkább mutatta a múltat, mint a jelent. Ezért 2012-ben az integrált nemzeti 
ingatlankataszter projekt keretében, ez egy 1,5 milliárd forintos projekt, részben európai uniós 
támogatásból valósul meg, részben belföldi forrásokból, megkezdődött a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezetnél is a végleges vagyon-nyilvántartási rendszer kialakítása. Ez a 
vagyon-nyilvántartási rendszer három alapvető részből áll. Az első maga a mindenkori 
ingatlan-nyilvántartással egyező módon nyilvántartott és kezelt vagyonkataszter, a másik 
eleme ezen vagyonrészekhez, vagyonelemekhez, földrészhez kapcsolódó szerződésállomány, 
szerződés-nyilvántartás integrált modulja, és ugyanúgy ehhez kapcsolódik még minden olyan 
törzsadat-nyilvántartás és törzsadatkezelés, ami akár a vagyonnyilvántartást, akár a 
szerződéskezelést és a kapcsolódó pénzügyi-számviteli fő folyamatok kezelését lehetővé 
teszi. 

Elhangzott az is a korábban szólók részéről, hogy az Állami Számvevőszék elfogadta 
az intézkedési terveket. Ezek között szerepel a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által 
készített intézkedési terv is. Ennek alapján a vagyon-nyilvántartási rendszerünk 
szeptemberben már olyan állapotban lesz, hogy betölthetjük azokat az adatállományokat, 
amelyeket pillanatnyilag még más rendszerekben kezelünk és használunk föl. Ez azt is jelenti, 
hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek van vagyon-nyilvántartási rendszere, azonban 
ez beépült a Forrás-SQL rendszerbe, amelyet mi költségvetési szervként alkalmazunk mind a 
vagyonfejezet, mind az intézményi befejezet beszámolójának elkészítésére, könyvelési és 
pénzügyi folyamatainak rendezéséhez és véghezviteléhez. Ezen rendszerbe került betöltésre 
egy olyan adatállomány, amely a 2011-ben elvégzett tételes vagyonfelmérés alapján fellelt 
vagyonelemeket tartalmazza, és ezen felül tartalmazza azokat a módosításokat, amelyek az 
Állami Számvevőszék részéről is említett jogi rendezés keretében már folyamatban voltak. 

Ez a felmérés 2011. augusztus végén fejeződött be, tehát azt tudjuk mondani, hogy 
2011 augusztusában-szeptemberében, a szükséges feldolgozás után láttuk azt, hogy 
ténylegesen a magyar állam tulajdonában lévő termőföld és kapcsolódó kivett ingatlanok 
tekintetében mi tartozik a Nemzeti Földalapba. Innentől számíthatjuk azt is, hogy a 
vagyonátadás-átvétel, amiről már szóltak előttem, ezeken az alapokon már felgyorsult. Azt 
mondhatjuk, hogy a vagyonátadás-átvétel ebben a három szakaszban gyakorlatilag 
befejeződött. Olyan egyedi ismérveket és eljárásokat igénylő átadás-átvételi folyamatok 
vannak még, amelyeket a nagy automatizált, illetve nagy tömegű átadás-átvételben nem 
lehetett megtenni. 

A nyilvánossággal kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. A Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet tekintetében a hasznosításhoz kapcsolódó közérdekből nyilvános 
adatok körét egyértelműen meghatározza a Nemzeti Földalapról szóló törvény és 262/2010. 
kormányrendelet, amely arról rendelkezik, hogy a nyilvánosságra hozatalnál milyen lépéseket 
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kell tenni, milyen feladatokat kell ellátni a Nemzeti Földalapnak. A Nemzeti Földalap a 
jogszabályokban foglalt kötelmeknek eleget tett, és folyamatosan eleget tesz. Ugyanakkor 
vannak más olyan igények, amelyek adott esetben bírósági úton kerülnek érvényesítésre. Ezek 
mind olyan igények, amelyek a vonatkozó jogszabályokat meghaladó tartalmú és irányú 
információkat tartalmaznak, a jogerős bírósági ítéletnek természetesen a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet is eleget tesz. 

A továbbiakban a beszámolási kötelezettségről szeretnék néhány szót szólni, ez 
szintén szerepel az Állami Számvevőszék megállapításaiban. Az első az, hogy az előbb 
említett vagyonnyilvántartás, vagyonfelmérés, illetve a szervezet felállításának időszaka 2011 
végén zárult le, innentől mondhatjuk azt, hogy az akkor még 145 fős létszámkerettel elindított 
szervezet kialakította a maga működési formáját. Már a 2012-ben az ÁSZ által vizsgált 2011-
es év alatt jeleztük a vizsgálóknak, az Állami Számvevőszéknek, hogy folyamatban van a 
2011-es első teljes gazdálkodási évünk tapasztalatai alapján a szervezeti és működési 
szabályzat módosítása. Ez 2012-ben meg is történt. Ennek a szervezeti és működési 
szabályzatnak a legfontosabb elemei, nevezetesen az egyes, nálunk rendkívül sokrétű 
hasznosítási kötelmekhez kapcsolódóan a feladatkörök, felelősségi körök és beszámolási 
körök tételes és karakteres szétválasztása, szemben azzal a szervezeti és működési 
szabályzattal, amivel 2010-ben elindult a szervezet. 

Ebben a feladatkör-megosztásban a számvevőszéki jelentésben is jelzett tulajdonosi 
ellenőrzési feladatokhoz külön szervezeti egységet rendeltünk, ugyanakkor 2012-ben már 
kezdeményeztük a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet működéséhez hozzárendelt 
létszámkeret bővítését, hiszen látható volt az első évi működési tapasztalatok alapján, hogy a 
törvényben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletben foglalt feladatainknak az eredeti 
elképzelések szerinti 145 fővel és az akkor rendelkezésre bocsátott költségvetési forrásokkal 
nem tudunk eleget tenni. 2013. január 1-jével lépett hatályba az idei költségvetési törvény, 
amely végül is lehetővé tette számunkra azt, hogy 80 fős létszámbővítést hajtsunk végre, és az 
előbb említett szervezeti és működési szabályzatnak megfelelő működéshez a létszámkeretet 
fel tudjuk tölteni. Külön köszönettel tartozunk az Országgyűlésnek, hogy az ehhez kapcsolódó 
költségvetési forrásokat 2013. január 1-től már rendelkezésre bocsátotta. Ennek okán a 
beszámolási kötelezettségnek is eleget tudunk már tenni. A 2011-es beszámolónkat ugyan 
késedelemmel, 2012-ben, ahogy említés volt róla, az ÁSZ-vizsgálat lezárását követően tudtuk 
befejezni, hiszen egyrészt 2011-ben a vagyonfelméréssel foglalkoztunk. 2012-re tudtuk a 
vagyonfelmérés alapján azokat a vagyonelemeket a Forrás-SQL rendszerünkbe feltölteni, 
amelyek a beszámoló alapját képezték, illetve ki kellett alakítani azokat a számviteli 
szabályokat is, amelyeket a 2011-ben hatályba lépett, beszámolásokra vonatkozó speciális 
szabályokat rendelő kormányrendelet tartalmaz. 

Szó volt már arról, hogy a vagyonátadás-átvétel rendkívül összetett és elhúzódó 
folyamat volt, ennek okán az Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az NFA az NFA-törvény 
hatálybalépését követően azonnal leült, egyeztettük feladatainkat, és szorosan 
együttműködünk a mai napig is. Ennek az együttműködésnek az eredményeképpen felszínre 
kerültek azok a könyvviteli, vagyon-nyilvántartási problémák, amelyekről már említést tettek 
az előttem szólók, azonban szeretném hozzátenni, hogy számos esetben, úgy kell 
fogalmaznom, hogy az esetek jelentős részében ezek még az első Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet idején keletkeztek. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2008-ban, amikor a KVI-t, az 
NFA-t és az ÁPV Rt.-t összevonták, akkor ez a rendszer magában hordozta ezeket a hibákat, 
és egészen 2010-ig cipelte magával. A vagyonátadásnál-átvételnél olyan helyzettel 
találkoztunk, ahogy már említettem, hogy sem az MNV Zrt., sem az NFA ennél hamarabb a 
vagyon tisztázásával és a 2011. évi vagyonhoz kapcsolódó számviteli éves beszámolójával 
nem tudott zöldágra vergődni. Szeretném hozzátenni azt is, hogy az egyik záradék a 
könyvvizsgálói záradék is éppen erre világít rá, hogy olyan rendezetlen tételeket hozott át az 
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első NFA-tól az MNV Zrt., és ezt kénytelen-kelletlen át kellett vennie azt új NFA-nak is, 
amelyek még mindig adattisztításon megy keresztül, és a partnerek, ügyfelek közvetlen 
megkeresésén, folyószámla-egyeztetéseken keresztül tud csak rendeződni. Ez nem kis tétel, 
308 millió forintról van szó.  

Még annyit szeretnék hozzátenni mindehhez, és erre szeretném tisztelettel fölhívni a 
bizottság figyelmét is, hogy a mai Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nem jogutódja az MNV 
Zrt.-nek, de nem jogutódja a 2008-ig működött Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek sem. 
Színtisztán új alapítású szervezetként jött létre 2010. szeptember 1-től, és, ahogy szoktam 
mondani, ezen a napon a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet egy alapítói okiratból állt. 
Ugyanakkor a feladatok folyamatos átvételéra volt szükség, hiszen az MNV Zrt.-nek 2010. 
szeptember 1-től csak áttételesen voltak feladatai a Nemzeti Földalapba tartozó 
vagyonelemekkel, ezt az előbb említett együttműködéssel tudtuk abszolválni. Hogy érzékeljék 
a terheket, több mint 2 ezer folyamatban lévő ügyet vettünk át, ezeknek megint csak jelentős 
része 2008 előttről megörökölt ügylet volt, de javarészét sikerült már befejeznünk. Másrészt 
pedig a szintén megörökölt peres eljárások nagy része a vagyonelemekhez kapcsolódott. Több 
mint 200 peres eljárást vett át a Nemzeti Földalap az MNV Zrt.-től. Jelenleg is vagy 200 peres 
eljárásunk van. 

Ami pedig az országgyűlési beszámolónkat illeti, azon körülmények között, amit 
leírtak, 2012-ben tudtuk a 2011. évi vagyonfejezethez kapcsolódó számviteli beszámolási 
kötelezettségünket teljesíteni. Erről is tájékoztattuk a vizsgálatok során az Állami 
Számvevőszéket, illetve minden olyan lépésről, amit részünkről megtettünk, hogy azokat a 
hiányosságokat pótoljuk, amelyek már a vizsgálat során felmerültek, szintén tájékoztatást 
adtunk. Külön köszönet az Állami Számvevőszéknek is, hogy ezeket a tájékoztatásokat 
figyelembe vette, és a vizsgálat során ezeket az észrevételeinkkel együtt beépítette az 
anyagba. Azonban ilyen késedelemmel természetesen mi sem tudunk azonnal az 
Országgyűlés rendelkezésére bocsátani olyan beszámolót, amit a vonatkozó jogszabályokban 
előírtak. Természetesen törekszünk arra, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Most már 
kezünkben a 2010-es éves beszámolónk, kezünkben vannak azok a most már kezelhető 
vagyon-nyilvántartási adatok, amelyeket ebbe a beszámolóba be kell építeni, ugyanakkor 
2011 utolsó negyedévében, novemberben kezdődött meg annak a 65 ezer hektárnyi 
termőföldnek a haszonbérbe adása is, mint hasznosítási tevékenység, amely meghatározta a 
2012. évi és most már 2013. évi vagyonhasznosításunkat is. Tehát azt tudom mondani, hogy 
2011-ben nagy tömegű vagyonhasznosítási tevékenysége nem volt a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnek. 

Mindezek okán, miután most már az ismereteink megvannak, és még a szükséges 
egyeztetéseket le kell folytatnunk a Vidékfejlesztési Minisztériummal mind a tartalmi, mind a 
formai követelmények tekintetében, úgy tervezzük, hogy azt Országgyűlés őszi ülésszakára ez 
a jelentés beterjeszthető lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a választ. Kíván-e még az ellenőrzött szervezetek jelen 

lévő vezetői részéről valaki a kérdésekre reagálni? Parancsoljon! 
 
ADAMECZ PÉTER (Magyar Fejlesztési Bank): Jó napot kívánok. Baranyay úr 

nevében elnézést kell kérnem, mert neki halaszthatatlan feladatai vannak jelenleg. A 
számvitel kontrolling területért vagyok felelős a bankban, ebben az értelemben az én asztalom 
is az a terület, amit a Számvevőszék vizsgált. A Fejlesztési Bank vagyonkezelési 
tevékenységével kapcsolatban arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezt a tevékenységet a 
Számvevőszék részéről megfelelőnek ítélték, tehát jelentős problémát ezen a területen nem 
találtak. Nyilvánvalóan egészen más jellegű portfólióval van dolgunk, mint amilyennel a 
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másik társszervnek. Tehát a mi problémáink, ha nem is kisebbek, de egészen más jellegűek, 
mint amit náluk lehetett találni. 

A mi területünkön és a Fejlesztési Bank joggyakorlásában pénzügyi csoportba tartozó 
vállalkozások, infrastrukturális vállalkozások, köztük igen jelentős méretűek, az agrár, illetve 
nagyrészt erdőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások és különféle vegyes profilú, de 
alapvetően azt mondanám, hogy pénzintézeti tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások 
vannak. Ezeknek a vagyonkezelésében a Fejlesztési Bank jelentős erőfeszítéseket tett, az 
átvételhez képest jelentős mértékben megerősítettük a kontrolling tevékenységet, a működési 
költségeinket igen jelentősen lecsökkentettük. Azt a rengeteg szerződést, ami megítélésünk 
szerint felesleges volt, fölmondtuk, újrakötöttük. Azóta a beszerzéseink igen jelentős 
hányadban közösen, az egész csoportot érintően együttesen folynak, amivel nagyon jelentős 
költségmegtakarítást értünk el. 

Összességében azt kell mondanunk, hogy elég szigorú költség- és létszámgazdálkodást 
folytatunk a csoporton belül. Tehát e tekintetben, azt gondolom, panasz nem merülhet föl az 
MFB tulajdonosi joggyakorlását illetően. A hitelezési tevékenységre, minthogy az valóban 
nem tárgya a mostani előterjesztésnek, nem térnék ki, időközben a képviselő úr is eltávozott. 
Talán annyit mondanék róla, hogy a hitelezési tevékenység természetesen abban a mértékben, 
amilyen mértékben minden más bank hitelezési tevékenysége, áttekinthető, és azt gondolom, 
ebben azért a törvényi szabályozás, az állami bankfelügyelet szerepe kiemelkedő, és nem 
különbözik attól, ahogy a kereskedelmi bankokat ellenőrzik. Tehát összességében 
áttekinthető, egyedileg természetesen bennünket ugyanúgy kötnek azok a szabályok, amelyek 
minden más kereskedelmi bankot. Egyedi hitelügyletekről annyiban tudunk információt adni, 
amennyiben az állami döntéssel függ össze, és amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé 
teszik. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Megkérdezem a Vidékfejlesztési Minisztérium 

képviselőjét, hogy kíván-e szólni. (Jelzésre.) Nem kíván. Semmi probléma, csak nekem föl 
van írva. Értem. 

A bizottság tajgait kérdezem, hogy a válaszokra, a számvevőszéki prezentációra, a 
problémakörre, amivel foglalkozunk, van-e valakinek valami mondanivalója. Seszták alelnök 
úrnak van. 

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Nem feltétlenül az elemzés 

köréhez tartozik, vacilláltam is, hogy megkérdezzem-e. Említette az MNV Zrt. képviselője azt 
a bizonyos kormányhatározatot, amely ingyenes vagyonátadást tesz lehetővé. Ez igaz talán a 
megyei önkormányzatokra is, éltünk is ezzel a lehetőséggel, a volt vagyont kértük vissza, 
mert közben megnövekedtek a feladataink, illetve vannak olyan feladataink, amelyeket a volt 
vagyonunkban tudnánk elvégezni. Erre azt a választ kaptuk, hogy a megyei önkormányzatok 
vagyonfelmérése még nem fejeződött be, illetve nem világos, hogy mi hasznosítható ebből a 
vagyonból. Mikorra várható ez? Most megragadnám az alkalmat, és ezt megkérdezném, annál 
is inkább, mert sürgetővé válik egy szervezeti egységünk költözése. Nem kell feltétlenül 
vagyonhoz jutni, de hogyan lehet az MNV Zrt. kezelésében álló mostani vagyonból szerezni 
vagy valamilyen módon ebben kapcsolatot teremteni önökkel. 

Elnézést a bizottságtól, hogy ilyen egyedi üggyel zavarom, de talán nem csak egyedi, 
mert más megyei önkormányzatokat is érinthet a dolog. Ezt kérdezem. Persze, nyilván lassan 
haladnak a folyamatok, mert még mindig a mi nevünkön szerepel az ingatlanok jelentős része. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Engedjék 

meg, hogy arról pár szót mondjak, hogy a kérdéseimre választ kaptam, de egyik sem 
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túlságosan lelkesítő. Itt Marjai főigazgató úr elmondta, hogy 2014 januárjára készül el az az 
országleltár, amit anno 2010 nyarán 2011. december 31-re ígért a kormány. Remélem, hogy 
ez már nem fog csúszni, bár őszintén szólva, ha egy kormányrendeletben lévő határidőt nem 
lehet tartani, akkor egy miniszteri rendeletben lévő határidőt vajon mi garantál? De hát ezek 
csak morfondírozások. 

Nekem tulajdonképpen az igazi gondom az, hogy a magyar állam vagyona nem jelenik 
meg a zárszámadás részeként. A magyar zárszámadás 20 éve olyan, korábban még olyan sem 
volt, hogy bevételeket és kiadásokat elszámol. A parlament hoz egy zárszámadási törvényt, az 
állam vagyonáról tulajdonképpen az a klasszikus vagyonmérleg nem készül el, amire, azt 
gondolom, előbb-utóbb szükség lesz. Eddig is szükség lett volna, de most még inkább 
szükség lesz. Én ezért sürgetem ezt az országleltárt. Vajon ez alkalmas lesz-e arra, hogy ebből 
az itt jelen nem lévő pénzügyi tárca, egykori Pénzügyminisztérium, most Nemzetgazdasági 
Minisztérium majd tudjon egy olyan zárszámadást készíteni, amiben az állam vagyonának 
állapotát, a vagyonmozgásokat be tudja mutatni az országnak-világnak. Ezért aztán nem 
vagyok túl lelkes, de tudomásul veszem, mit tehetek, hogy 2014-re ez elkészül majd, és akkor 
talán átveszi ez a tárca is. 

Ami pedig a Földalap dolgait illeti, még egy pótkérdést engedjen meg nekem 
Sebestyén Róbert úr. A Számvevőszék leírta többek között azt is, hogy az erdőgazdaságok 
ingatlanait, termőföldjeit, erdeit nem egyértelműen, nem világos módon veszik számba. Hogy 
történik a számbavétel? Forintban veszik számba az erdőgazdaságok ingatlanait? Miután azok 
100 százalékos állami tulajdonban vannak, mint tudjuk. Vagy naturáliákban? Én az utóbbinak 
vagyok a híve természetesen. Tehát, erre még, ha lehet, röviden tessék válaszolni, hogy erre a 
szakmai kérdés a válasz eldőlt-e már, hogy hogyan veszik számba az erdőtulajdont, az állami 
kezelésben lévő ingatlanok mennyiségét. Ez tehát még egy pótkérdés, de még Seszták alelnök 
úr is tett föl kérdést. Akkor még mindig maradt két kérdés, amire, kérem, szíveskedjenek 
válaszolni. Tessék! 

 
MARJAI GYULA (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Alelnök Úr! Való igaz, hogy én vetettem föl az elmúlt hónapok komoly eseményét, 
amikor ismételten több ezer ingatlan mozgása vált jogszabály alapján szükségessé, 
nevezetesen a megyei önkormányzatoktól átkerültek az ingatlanok a megyei 
intézményfenntartó központokhoz 2013. március 31-ig. Tudjuk jól, hogy jogszabályilag a 
jogutód az SZGYE, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett. Jelen pillanatban is 
még teljesen jogosan mondta alelnök úr, az ingatlanrendezés folyamatban van. Ide utaltam 
már az előző mondandómnál is, hogy bizony a hatályos, közhiteles ingatlan-nyilvántartás nem 
naprakész, és a természetbeni, illetve a közhiteles állapot közös igen-igen jelentős eltérések 
tudnak lenni. Az időbeli eltéréseket pedig íme, látjuk. A dokumentumok jelentős része a 
földhivatalhoz bekerült, tehát aláírt dokumentumok vannak, azt hiszem, alelnök úr tudja 
legjobban, hogy jó ideje aláírtak, amelyek hosszú ideig, készültek. Ez igaz. De ezek mind 
beadásra kerültek, és valóban, az átvezetések még folyamatban vannak. 

Konkrét kérdésére utalva, jelen pillanatban települési önkormányzatok azok, 
amelyeknek az ingyenes ingatlanokhoz való hozzájutását előkészítette a nemzeti 
vagyonkezelő, és kerül majd a kormány elé a következő időszakban, illetve várhatóan a 
tisztelt parlament elé is. A megyei önkormányzatok igényei folyamatosan jönnek a Nemzeti 
Vagyonkezelőhöz, és természetesen ezeket egyedileg kezeljük. Nem múlt el annak 
lehetősége, sőt, folyamatos a normális ingyenes átadáshoz kapcsolódó eljárás. Tehát a 
szokásos negyedéves beterjesztés a kormány elé, ezt nem annullálta az egyszeri, tömeges, 
települési önkormányzatok részére átadandó ingatlanállomány. Tisztelettel kérem, hogy ennek 
keretében minden további nélkül a megyei önkormányzat nyújtsa be abbéli igényét az 
önkormányzati céloknak megfelelően, vagy esetleg gyorsíthatja ezt a vagyonkezelési 
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szerződés megkötése. Itt nem mehetünk el amellett, hogy nem ingyenes, hanem minimum a 
visszapótlási kötelezettség a megyei önkormányzatot is terheli. Ennyit tudok erre válaszolni. 
De ha konkrét kérdésről, konkrét ingatlanról van szó, tisztelettel várom a megkeresését. 
Köszönöm szépen. 

 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT (Nemzeti Földalap): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm 

szépen a kérdést. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet is fontos és rendezendő kérdésnek 
tekinti a felvetett ügyet, tekintettel arra, hogy ha megnézzük a Nemzeti Földalapnak mint 
vagyonnak az összetételét, amelyben meghatározóak az erdőterületek. Ezek a törvény erejénél 
fogva vagyonkezelésben hasznosítottak, méghozzá azok az állami erdőgazdaságok, 
amelyeknek a tulajdonosim joggyakorlója az MNV. Az átadás-átvétel a jogszabályok szerint 
történt, ez azt jelenti, hogy az NFA olyan értéken veszi be ezeket az ingatlanokat és olyan 
mennyiségben a nyilvántartásába, amelyben átadásra került. Azonban tudjuk azt is, hogy 
megint csak kénytelen vagyok a korábbi időszakra utalni, hogy sem az ideiglenes 
vagyonkezelési szerződések, amelyek az erdőgazdaságokkal fennállnak, sem pedig adott 
esetben az ingatlan-nyilvántartásban nem vagy csak részben követték az elmúlt több mint egy 
évtized változásait. 

Ezért szükségessé vált egyrészt az a vagyonfelmérés, amiről már említetést tettem, 
hiszen ez kiterjedt az erdőterületekre is, de ez az ingatlan-nyilvántartásnak megfelelő 
felmérés, ugyanakkor az erdőterületek tekintetében van még egy másik nagyon fontos 
szakmai és vagyoni nyilvántartási tevékenység, ez pedig az országos erdőtárban található. 
Nagyon nehéz a két dolgot összevetni, tudniillik az erdőrészlet mint olyan nem egyezik meg 
az ingatlan-nyilvántartás alapját képező földrészlettel. Eltérések, átfedések vannak, ezért 
mindenképpen szükségesnek tartjuk azt, hogy az erdőgazdaságokkal tételesen le fogunk ülni 
az ideiglenes vagyonkezelési szerződések véglegesítése, illetve új szerződések megkötése 
érdekében. Ekkor már mind a területi, mind pedig az erdészeti főbb adattár megfeleltetését is 
meg fogjuk tenni. 

A korábban általam is említett vagyon-nyilvántartási rendszer fogadni képes azokat az 
erdőadattári adatokat, amelyek a hasznosításhoz kapcsolódnak és szükségesek. Ugyanakkor 
sajátos helyzet állt elő az erdőterületek tekintetében, hiszen vannak olyan erdőterületek, 
amelyeknél a faállomány, az erdő maga is állami tulajdonban van, de ettől függetlenül a 
korábbi időszakokban az erdőgazdaságok saját forrásokból és támogatásokat felújításokat és 
telepítéseket végeztek. Ezen esetekben a vagyon mint olyan, a felújítással, erdőtelepítéssel 
létrejött vagyon már az erdőgazdaságok könyvében kerül kimutatásra, számvitelileg ott 
szerepelnek. A Nemzeti Földalapnál ezeknél a területeknél, csak az erdő alatt lévő termőföld 
szerepel olyan értékben, amilyen értékben a korábbi tulajdonosi joggyakorlótól átvettük. Ezért 
mindenféleképpen ezen bizonyos ideiglenes vagyonkezelési szerződések újratárgyalásával, 
megszüntetésével és újak megkötésével tudjuk ezt a helyzetet rendezni olyan értelemben, 
hogy természetesen az erdészeti gazdaságok által elvégzett felújítási és telepítési munkák 
ellenértéke az ő könyveikben szerepel, ugyanakkor ezt meg kell jelentetnünk a nálunk 
nyilvántartott erdőterületek tekintetében, mint ezen erdőgazdaságok követelését. Hiszen a 
földterület és a rajta lévő „felépítmény”, erdőállomány osztja sorsát. Ezért mindenféleképpen 
ezt a megfeleltetést meg fogjuk tenni. Ezeket az adatokat fogadni képes lesz a vagyon-
nyilvántartási rendszerünk. Köszönöm szépen. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Akkor most 
tartunk 5 perc szünetet. Vendégeinknek megköszönöm a megjelenést és a válaszokat. Szép 
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napot kívánok. Viszontlátásra! A Számvevőszék munkatársait kérem, hogy maradjanak 
velünk. Köszönöm szépen. (Rövid szünet.) 

Folytatjuk ülésünket. A 2. napirendi ponttal kapcsolatban én készítettem egy papírt, 
egy határozati javaslatot vagy annak nevezhető állásfoglalást, amivel lezárjuk ezt a napirendi 
pontot, hogy ne maradjon a levegőben. Némileg a mondanivalóm módosult az itteni ismeretek 
birtokában, hiszen a Számvevőszék közölte, hogy az ellenőrzöttek elfogadták a 
számvevőszéki javaslatokat, továbbá azt is, hogy utóvizsgálatot kíván folytatni majd. Ezt az 
igényét külön megismételni talán nem szükséges a bizottságnak, de megkérdezem a 
képviselőtársaimat, hogy mi a véleményük erről. Puskás képviselő úr! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Egyetértek azzal az elnök úr által javasolt kezdeményezéssel, miszerint legyen nyoma annak, 
hogy a bizottság az Állami Számvevőszék jelentéseit tárgyalja, és ne egyszerűen csak 
jegyzőkönyvünkben legyen nyoma annak, hogy ezt megtettük, hanem mindig zárjuk le egy 
szavazással, egy határozat elfogadásával. Nyilvánvalóan a határozat mindig függ attól, hogy 
milyen vélemény alakult ki a bizottságban. Emlékeztetni szeretnék csak arra, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank meghallgatásán, illetve az Állami Számvevőszék ezzel kapcsolatos 
jelentésének bizottsági tárgyalása után is elfogadtunk egy határozatot. Azt gondolom, hogy 
helyes az, hogy egy határozattal zárjuk le minden alkalommal ezeket a napirendi pontokat. 

A konkrét határozati javaslattal kapcsolatban annyi módosítást tennék, hogy azzal a 
tartalommal fogadjuk el ezt a határozatot, erre utalt elnök úr is, hogy gyakorlatilag azok a 
pontok, amelyeket ő megfogalmazott, lényegében a tartalmukat vesztették az itt elhangzottak 
szerint. Tehát arról szóljon csak a határozat, ami az első bekezdésben van, de az legyen a 
vége, hogy az ellenőrzésről szóló jelentést, és azt tudomásul veszi. Azt gondolom, hogy a mai 
bizottsági meghallgatás ezzel a tartalommal, ezzel a határozattal kell lezáruljon. Ezt javaslom 
a bizottság számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Fölteszem akkor a kérdést. A magam részéről ezzel a 

korrekcióval egyetértek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a határozati javaslatot ezzel a 
korrekcióval, ami lényegében nem más, mint a papíron lévő első bekezdés és annak utolsó 
három-négy szava helyett az a szókapcsolat kerül bele, hogy tudomásul veszi, ehhez van-e 
észrevétel. (Nincs jelentkező.) Tudomásul vesszük? Hallgatás beleegyezés. Már csak azt kell 
megnéznem, hogy határozatképesek vagyunk-e. (Jelzésre.) Megállapítom, hogy a bizottság 
hallgatólagosan egyhangúlag tudomásul vette. (Babák Mihály: Nem hallgatólagosan.) 
Egyhangúlag tudomásul vette. Köszönöm a javítást. 

 

Az ülés bezárása 

Köszönöm szépen. Az ülésünket bezárom. Köszönöm a Számvevőszék 
munkatársainak közreműködését. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc.) 

 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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