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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló 
bizottságának 

2012. október 15-én, hétfőn, 12 óra 8 perckor  
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirend 

  

1. Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról: a Költségvetési Tanács elnöke 

vagyonnyilatkozat-tételéről szóló T/…. számú törvényjavaslat 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke 

Dr. Simon Gábor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Dr. Varga István (Fidesz) 
Göndör István (MSZP) 
Szilágyi Péter (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP) 
Göndör István (MSZP) megérkezéséig dr. Simon Gábornak (MSZP) 

 
A bizottság titkársága részéről 

Dr. Karsai József főtanácsadó 

 

Hozzászóló meghívott 

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
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(A bizottság 12 óra 2 perctől 12 óra 8 percig zárt ülés keretében ülésezett,  

melyről külön jegyzőkönyv készül.  
A nyilvános ülés kezdetének időpontja: 12 óra 8 perc) 

 

Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról: a Költségvetési Tanács elnöke 
vagyonnyilatkozat-tételről szóló T/…. számú törvényjavaslat 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! A zárt ülés után munkánkat nyilvános ülés keretében folytatjuk.  

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjét. Az a 
kérésem, hogy a jegyzőkönyv hitelessége érdekében szíveskedjék a nevét, pontos beosztását a 
jegyzőkönyvbe diktálni. Egyben meg is nyitom a második napirendi pontunk megtárgyalását, 
amely a Költségvetési Tanács elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos kérdéskör.  

Még egyszer köszöntöm a főosztályvezető urat, és kérem a nyilatkozatot. 

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) tájékoztatója 
 

DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm a bizottságot és az elnök urat. 
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartás-
szabályozási főosztályának főosztályvezető-helyettese. 

A javaslattal kapcsolatban szeretném elmondani: tekintettel arra, hogy időre a 
kormány még nem tudta a javaslatot megtárgyalni, ezért a minisztérium részéről csak 
tárcaálláspontot tudok ismertetni a bizottsággal, illetve szeretném a bizottság figyelmét 
felhívni, tekintettel arra, hogy ez még nem benyújtott módosító javaslat, igazából a kormány 
álláspontját nem is mondhatom, illetve nem is kell mondanom, de a tárcánk előzetes 
álláspontja a módosító javaslattal kapcsolatosan az, hogy támogatja, egyetért a módosító 
javaslatban foglaltakkal. 

Vélemények és kérdések válaszadással 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Annyit szeretnék elmondani, hogy itt az történik, hogy az államháztartással 

kapcsolatos törvény e kérdésben módosult, a régi Költségvetési Tanács szabályozása hatályon 
kívül lett helyezve. Az új Költségvetési Tanácsban három ember van: az Állami 
Számvevőszék elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a Költségvetési Tanács elnöke. A 
két elnök a saját jogán, a saját területét rendező törvény alapján tesz vagyonnyilatkozatot, 
csak Kovács Árpád elnök úr az, aki a magyar rendszerben egyedül maradt a tekintetben, hogy 
neki nincs vagyonnyilatkozat-adási kötelezettsége. Én ezt a Fidesz felé jeleztem. Először szó 
volt arról, hogy itt volt egy ilyen módosítási lehetőség, a gazdasági stabilitási 
törvénycsomagnak volt egy módosítása, hogy oda lehetne esetleg beadni, csak az szerintem 
házszabályellenes lett volna, mert e tekintetben nem volt megnyitva a törvény, ezért 
szeretnénk előterjeszteni.  

Természetesen, majd az előterjesztés után, feltételezhetően nem a mi bizottságunk, 
hanem a Költségvetési bizottság vagy az Alkotmányügyi bizottság fogja megkapni, oda meg 
fogják hívni a kormány képviselőjét, és ott a kormány hivatalosan foglal majd állást. Itt most 
nagyon szépen köszönjük a tárca tájékoztatását.   
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A kérdés a bizottság felé: ez az anyag, amit e-mailben kiküldtünk, amiről mankóként 
annyit szeretnék elmondani, hogy szó szerint a Nemzeti Bank elnökének vagyonnyilatkozat-
adási kötelezettségét a hatályos törvényből emeltük ide át, mondván, az egy elfogadott 
rendszer, és ez így tökéletesen megfelel. Ezt a bizottságnak kellene törvénymódosításra 
irányuló önálló indítványként előterjesztenie. 

Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Alelnök úré a szó. 
 
DR. SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr.  
Igazából csak azon gondolkoztam, hogy jelenleg 3 tagú a Költségvetési Tanács, két 

tagjának egyéb jogszabályok alapján van vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége. Mivel ők 
önálló hivatalt, önálló intézményt vagy önálló céget vezetnek, tehát van egy saját 
költségvetési rész, ami felett rendelkeznek, mondjuk így, hogy közpénz felett különböző 
szinten közvetlenül is diszponálnak, míg maga a Költségvetési Tanács véleményt fogalmaz 
meg, nem rendelkezik, ha jól tudom, már nincs apparátusa, hivatala, költségvetési sora és a 
többi, tehát így ezt egy kicsit furcsának tartom, de ez inkább csak egy felvetés, talán egy 
megfontolandó felvetés. 

A másik kérdés pedig az, hogy a Költségvetési Tanács összetétele tulajdonképpen 
bármikor változhat. Ha adott esetben a Gazdasági bizottság vagy bárki úgy gondolja, hogy ne 
3 tagú, hanem 5 fős, 7 fős vagy 10 fős legyen, tehát, ha az az álláspont önmagában 
elfogadható, hogy a Költségvetési Tanács tagjai vagyonbevallást tegyenek, akkor azt 
valahogyan generálisan úgy kellene megfogalmazni, hogy nem az elnökre szabunk 
jogszabályt, hanem azt mondjuk, hogy a Költségvetési Tanács minden tagjára. Jelen esetben 
nyilván csak az elnökre rójuk ki, de mi van akkor, ha a jövő héten például 5 főre emeli az 
Országgyűlés a Költségvetési Tanács összetételét, létszámát? Persze tudom, ez módosítóval is 
kezelhető, tehát a benyújtással így nagyjából rend van, de jó lenne egy kicsit általánosabban 
fogalmazni. 

 
ELNÖK: Ha jól tudom, de kérem a főosztályvezető úr segítségét, a törvény nevesíti a 

Költségvetési Tanács összetételét, úgy, hogy az a mindenkori számvevőszéki elnök, a 
mindenkori bankelnök és az Országgyűlés által választott elnök. Az a kérésem, erről 
szíveskedjen nyilatkozni. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm a szót.  
Az elnök úr helyesen tudja, a törvény nevesítette, azt tartalmazza, hogy a 

Költségvetési Tanács 3 főből álló testület, amelynek az egyik tagja az MNB elnöke, a 
második az ÁSZ elnöke, a harmadik pedig az Országgyűlés által választott tisztviselő. 
Amennyiben a képviselő úr javaslata elfogadásra kerül, akkor ahhoz egyébként a törvény 
módosítása is szükséges, és amennyiben úgy gondolja az Országgyűlés, hogy többtagú 
Költségvetési Tanácsra van szükség, akkor abban a módosító javaslatban egyébként az összes 
többi tag tekintetében is kezelhető lesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.  

A jelen javaslat tekintetében egyet tudok érteni azzal, hogy csak az elnökre terjesszük 
ki, hiszen a másik két tagnak a saját jogállási törvénye alapján egyébként is 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van. 

 
ELNÖK: Visszatérve erre, köszönöm, hogy megerősítette az ismereteimet. Ebből arra 

következtetek, hogy ez a lehetőség, amit az alelnök úr mond, természetesen nyitva áll, de azt 
hiszem, akkor járunk el helyesen, és akkor jártunk volna el helyesen ennek a törvénynek a 
megalkotásánál, ha körültekintően akkor belevesszük, hogy a Költségvetési Tanács elnöke 
vagyonnyilatkozatot tesz. Ebből okultunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy Domokos László 
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és Simor András elnök urakat név szerint választotta a Ház, hanem a pozíció jelenti a 
tagságot, csak Kovács Árpádot választották, ő az egyetlen, aki ma nincs lefedve.  

Azt hiszem, a ma hatályos jogszabállyal akkor vagyunk szinkronban, ha csak Kovács 
Árpád helyzetét rendezzük, azzal, hogy amit az alelnök úr felvet, arra oda kell figyelni. Ha 
ilyen bővítés vagy esetleg a delegáláson kívül egy szabad, másfajta választás következik be, 
akkor oda kell figyelni az akkori módosításnál a vagyonnyilatkozatra, de ez az én 
álláspontom, a bizottság döntsön ebben a kérdésben, én nyitott vagyok. Nekem csak az a 
kötelességem, hogy ezt a területet rendezzük. Ha nagyobb falatot akarunk vállalni, akkor 
vállalhatunk. 

(Göndör István megérkezett.)  
Ezt azért el kellene végezni, hogy december 31-ig hatályba léphessen, mert 

december 31-i hatállyal az elnöknek akkor vagyonnyilatkozat-adási kötelezettsége nyílik meg. 
(Jelzésre:) Szilágyi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm, elnök úr, csak egy kérdésem lenne. Némileg 

hiányosak az ismereteim, de a három érintett szereplő saját jogán meglévő vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségében milyen tartalmi különbözőségek vannak? 

 
ELNÖK: Tudomásom szerint a számvevőszéki elnök és a Nemzeti Bank elnöke is az 

országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatának megfelelő nyilatkozatot adják be hozzánk, a 
Mentelmi bizottsághoz. Tehát a törvényjavaslatba is azért vettük át a nemzeti banki 
szabályozást, mert szó szerinti megfogalmazásban az van a legközelebb a képviselői 
vagyonnyilatkozati eljáráshoz, és azt gondoltam, itt akkor nem kell szavakkal és mindennel 
szórakozni, mert tudunk erre hivatkozni, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt az 
Országgyűlés elfogadta, és ez így működik. 

További indítvány van-e? (Nincs jelzés.) Kérdezem Simon Gábor alelnök urat: 
megteszi-e az indítványt, vagy mi legyen a szavazással? 

 
DR. SIMON GÁBOR (MSZP): Igen, elnök úr. Tehát, amint mondtam, nagyon jól 

tudom, mi a hatályos összetétel. Én azt vetettem fel, van-e annak valamilyen akadálya, hogy 
ne az elnökre fogalmazzon meg a törvénymódosítási javaslat szabályokat, hanem mondja azt, 
hogy a Költségvetési Tanács minden tagja köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Jelen 
pillanatban ez nyilván egy emberre vonatkozik, de szerintem gyakorlatilag ez generálisan 
rendezné a kérdést. 

A másik pedig, ami szintén felvetés volt: úgy tudom, hogy önálló pénzeszközzel, 
önálló közpénzzel nem rendelkezik a Költségvetési Tanács elnöke, ezért arra gondoltam, hogy 
ez nem véletlenül, hanem direkt maradt ki a törvényből, de részemről nyújtsuk be nyugodtan. 
Ha benyújtotta a bizottság, akkor meg fogom azt fontolni, hogy módosító javaslatot 
benyújtsak-e hozzá, de a benyújtásnak részemről nincs semmi akadálya. 

 
ELNÖK: Ezt a másik kérdésre is érthetem? 
 
DR. SIMON GÁBOR (MSZP): Persze, megfontolom. 
 
ELNÖK: Jó, akkor maradjunk abban, hogy ebben a kérdésben nem kell döntenünk, az 

alelnök úr megfontolja, hogy a későbbiek során önálló indítvánnyal, módosítóval vagy 
bármivel megpróbálja-e javítani. Egyébként most, mint előterjesztők, a végén még mi is 
tudunk módosítót benyújtani. 
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Szavazás 
Megkérdezem a bizottságot: a bizottság az általam, helyesebben a Karsai úrék által 

beterjesztett szövegnek megfelelő önálló indítványt előterjeszti-e? Aki ezzel az 
előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel támogassa! (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetértett. 

A jegyzőkönyv kedvéért mondom: idő közben megérkezett Göndör István képviselő 
úr, aki most már személyesen és nem helyettes útján járt el. 

A második napirendi pontot is lezárom. Főosztályvezető úr, elő fogjuk terjeszteni a 
törvényjavaslatot, nyilván a kormány is meg fogja kapni az anyagot. 

Tájékoztatásul annyit hadd mondjak el, hogy erről a kérdéskörről az elnök úrral 
személyesen tárgyaltam. Elmondta, hogy nem érzi magát sértve, ha ilyen kötelezettsége lenne. 

Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek valamilyen egyéb közlendője? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm szépen, a bizottsági ülést berekesztem. 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc)  

 

  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi  

 


