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Napirendi javaslat: 

 

1. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13478. szám - módosító javaslatok 

megvitatása) 

2. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám - 

Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, dr. 

Rétvári Bence, dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa - az 

alkotmányügy, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott, a bizottság 

feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám - Rogán Antal, Gulyás 

Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, dr. Rétvári Bence, dr. 

Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa - az alkotmányügy, 

igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó 

módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Balázs József (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) 

Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

Puch László (MSZP) 

Dr. Veres János (MSZP) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Balla György (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Bodó Sándor (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

 Dr. Puskás Imre (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz) 

  

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Gordos József, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, képviselőtársaim. A bizottság ma reggeli ülését megnyitom. 

A napirend elfogadása 

A meghívóban módosító javaslatok sorsáról való döntést javasoltam. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy az ajánlott napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek-e. Előtte 
megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes, figyelembe véve a helyettesítéseket is. Ékes 
képviselő úrnak van napirend előtt? 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nem, csak jelezték a napirenddel kapcsolatosan, hogy a 

szerencsejátékhoz van egy bizottsági módosító, szeretném, ha azt is megtárgyalnánk. 
 
ELNÖK: Igen, természetesen. Itt van előttem. Tehát nemcsak azok a módosító 

javaslatok kerülnek terítékre, amelyek az ajánlásban szerepelnek, hanem még egy további 
javaslat is, amit Puskás képviselő úr jegyez, és bizottsági módosító javaslatként ajánlja 
elfogadni. 

Ezek után tehát megkérdezem, hogy elfogadja-e a bizottság a meghívóban szereplő 
napirendi ajánlást. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendjét. 

A kollektív befektetési formákról és kezelőikr ől, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pontban szereplő módosító javaslatok vitájára. Köszöntöm a 
tárca képviselőit. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvényjavaslathoz 
érkezett módosító javaslatokról van szó. Az első három az én nevem alatt szerepel. Engedjék 
meg, hogy ezeket együttesen, nagyon röviden indokoljam. Egyiket sem tartom világrengető 
kérdésnek, azonban a pontosság és az egyértelműség miatt mégis csak javasoltam ezeket a 
korrekciókat. Az egyik egy nyelvhelyességi korrekciós javaslat, a második, ha úgy tetszik, 
egy érdekképviseleti természetű javaslat, ami azon könyvvizsgálók szempontjából lehet 
fontos, akik egyéni vállalkozóként, mikro- vagy kisvállalkozásban tevékenykedve keresik a 
kenyerüket, végül a harmadik egy olyan korrekciós javaslat, ami szűkíti azt a jogszabályi kört, 
amelyre vonatkozólag a könyvvizsgálónak, megsértésük esetén, bejelentési kötelezettsége 
van. 

Ezek tehát a javaslataim indokai. Akkor menjünk sorba. Kérdezem az első javaslattal 
kapcsolatban a tárca véleményét. Parancsoljon! 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A megnevezés megváltoztatásával kapcsolatos javaslatot a tárca nem támogatja 
azon oknál fogva, mert a megnevezés ebben a formában nem terjedne ki minden európai 
uniós, illetve a Magyarországon kívüli alapok megnevezésére, amelyek igen változatos formát 
ölthetnek. Így nem fogná át azokat a befektetési alapokat, amelyekre vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaz a törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok 

ilyet. Szavazás következik erről a módosító indítványról. Ki támogatja? (Szavazás.) Három 
igen mellett a bizottság egyharmada sem adta ehhez támogatását. Köszönöm. 
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A 2. ajánlási pontban, mint jeleztem, annak a százalékos kulcsnak a 
megváltoztatásáról van szó, ami az egyéni könyvvizsgálókra vonatkozik. Kérdezem a tárca 
álláspontját erről. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárcának még nincs 

kialakított álláspontja, ugyanakkor megjegyeznék egy-két dolgot. Az egyik az, hogy a 
törvényjavaslat által tartalmazott szabályrendszer, beleértve a százalékos értékhatárt is, 
megfelel az eddigieknek, az irányelvben foglaltaknak, illetve a Kehi vizsgálatot folytatott 
ebben a tárgyban, így a Kehi-ajánlásban foglaltaknak is. Ugyanakkor ebben a kérdésben 
fölvettük a kapcsolatot a Könyvvizsgálói Kamarával egy esetleg módosítás tárgyában, de 
ennek még nincs eredménye. A tárcának még nincs kialakult álláspontja ezzel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Értem. Hát, örülök, hogy legalább utólag a Könyvvizsgálói Kamarával 

konzultálnak erről. A válasz világos. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Észrevétel 
nincs, szavazás következik az indítványról. Ki támogatja az elfogadását? (Szavazás.) Három 
igen mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. Bízom azért abban, hogy a kamarával 
való konzultáció esetleg valamilyen formában realizálja ezt a javaslatot. Nem arról van szó, 
hogy én javasoljam, hanem hogy a dolog kerüljön a helyére. Nyilván a kamarát 
autentikusabbnak tartom, mint jómagamat. Ha ő azt mondja, hogy neki ez így jó, akkor én 
megnyugszom, ha viszont azt mondja, hogy mégis csak ez kéne, akkor tisztelettel javaslom a 
tárcának, hogy ezt akceptálja majd. Köszönöm szépen. 

A 3. ajánlási pontban szereplő javaslatom következik, ami ezt a, szerintem 
túlterjeszkedő előírást akarja szűkíteni. Erről kérdezem a tárca véleményét. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárcának még ezzel 

kapcsolatban sincs végleges álláspontja. A más jogszabályok itt a kormányrendeletekre és 
más végrehajtási rendeletekre való utalást jelenti. Ennél fogva valószínűleg van szerepük a 
jelenlegi szövegben, de még egyszer mondom, nincs végleges tárcaálláspont. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt is ugyanazt tudom mondani, hogy ezek szerint azért 

mégis csak van abban valami, hogy egyfajta túlterjeszkedés van, mert ad absurdum, ha a 
KRESZ-szabályokat megsérti valaki, akkor azt a könyvvizsgálónak kelljen jelenteni, 
nyilvánvalóan nem célja a kormánynak sem. Kinek van észrevétele ehhez? (Nincs jelentkező.) 
Nincs észrevétel. Szavazás következik a javaslatról. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen 
mellett a bizottság egyharmada sem adta ehhez támogatását. 

Ez volt tehát a három egyéni indítvány, és van egy javaslat Puskás képviselő úr 
kezdeményezésére, bizottsági módosító indítványként javasolja benyújtani a kiosztott lapon 
szereplő javaslatot. Puskás képviselő úr kívánja indokolni? (Jelzésre.) Nem kívánja indokolni. 
Akkor kérdezem, mit szól ehhez a kormány. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még nincs kialakult 

tárcaálláspont. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ez a harmadik olyan indítvány, amiről nincs kialakult álláspont. 

Igen, rövid volt az éjszaka nekem is, fél egykor feküdtem le, de hát nem mi diktáljuk az 
ütemet. Én semmiképpen nem, csak alkalmazkodom hozzá, ahogy tudok. Világos, nincs 
tárcaálláspont, akkor a bizottság véleményét kérdezem saját javaslatunkról. Most szavazás. Ki 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja. Köszönöm szépen. 
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A napirendi pont lezárása 

Akkor az 1. napirendi ponttal végeztünk. Köszönjük szépen a tárca képviselőinek a 
közreműködést. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott 
határozati javaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása 

Következik a 2. napirendi pont. A házszabállyal kapcsolatos alkotmányügyi bizottsági 
módosító javaslatok közül a bizottságunkra tartozók ügyében kell állást foglalnunk. Nincs 
ezek között sok, 5-6 ilyen van. Az alkotmányügyi bizottság részéről nincs itt senki, úgy látom, 
a kormány részvétele nem szükséges feltétlenül, így egymás között kell akkor ezt 
eldöntenünk, tekintve, hogy a parlament belügyéről van szó. 

A 26. ajánlási pontot tartjuk olyannak, ami a bizottságunk szempontjából érdekes, 
valamint az összefüggő pontokat, amelyeket az ajánlás jelez. Ez ügyben van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Akkor az a kérdés, hogy ki támogatja 
az alkotmányügyi bizottság ezen indítványát. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság többsége támogatja. 

Következik a 85. ajánlási pont. Vélemény, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. Köszönöm. 

A 86. ajánlási pontban szereplő bizottsági indítványról van-e vélemény? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Szavazás. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
Köszönöm. 

A 89. ajánlási pont következik. A bizottságunk eljárására vonatkozó ajánlás. 
Észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) A 
bizottság többsége támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Nincs több. Tehát a leendő házszabály módosításához érkezett alkotmányügyi 
bizottsági javaslatok mindegyikét támogatta a költségvetési bizottság is. 

Az Országgyűlésről szóló törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító 
javaslatok megvitatása 

Következik az Országgyűlésről szóló törvény módosításáról szóló alkotmányügyi 
bizottsági javaslatok megvitatása. Itt is csak a ránk vonatkozó javaslatokat tárgyaljuk. 

A 88. ajánlási pontban van az első olyan indítvány, ami a bizottságunkra tartozik. Van-
e valakinek ez ügyben észrevétele? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. Köszönöm. 

A 89. ajánlási pontban a számvevőszéki törvény megváltoztatásáról van szó. 
Szeretném azt megjegyezni, hogy azt az ellenőrzési aspektust, ami a célszerűségre 
vonatkozik, a nemzetközi standard-ek nem ismerik. Továbbá szeretném hozzátenni, hogy a 
Számvevőszék belső szabályzatai sem használják ezt az ellenőrzési aspektust, még akkor sem, 
ha a törvényben is hasonló van. Takarékosság-gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség, 
ez a három aspektus, amit a számvevőszéki ellenőrzés használ. Tehát a célszerűség nem 
használatos fogalom a számvevőszéki ellenőrzésben. Legalábbis az INTOSAI standard-ek 
szerint. 

Kinek van kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? Három ellenszavazattal a bizottság többsége támogatja 
a módosító javaslatot. 
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A 92. ajánlási pont a gazdasági stabilitási törvényt módosítja. Észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 
többsége támogatja. 

A 93. ajánlási pontban az Áht. módosítása szerepel. Észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
Köszönöm. 

A 96. ajánlási pontban a Nemzeti Emlékezet Bizottságával kapcsolatos indítvány. 
Észrevételt nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

A 98. ajánlási pontban ugyancsak a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó 
javaslat szerepel. Ennek a költségvetése az, ami a mi hatáskörünkbe tartozó kérdés. Önálló 
címet kap ez az intézmény. Kérdés, észrevétel nincs, szavazás lesz. Ki támogatja? (Szavazás.) 
A bizottság többsége támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm. Ezzel, tisztelt bizottság, végeztünk a 3. napirendi pont megtárgyalásával 
is. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben van-e valakinek észrevétele, megjegyzése, közölnivalója? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Köszönöm a bizottság tagjainak a részvételt, szép napot kívánok. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 21 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


