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Napirendi javaslat 

1. A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslat 
(T/8832. szám)  
(A mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság önálló 
indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Előterjesztőként) 
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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 
Németh Szilárd István (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) 
Göndör István (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz) 

A meghívottak részéről  

Megjelent  

Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki megnyitó 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Elnézést, azért sürgetem az ügyet, mert 10 órakor kezdett a költségvetési 
bizottság, és nekem menni kell az itteni álláspontot mondani a költségvetési bizottságban. 

Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, Cser-Palkovics Andrást Varga 
képviselő úr helyettesíti, így megállapítom, hogy hat fő jelen van, úgyhogy a bizottsági ülés 
határozatképes.  

A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló T/8832. számú 
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Összesen hat darab módosító indítványunk van, melyekről bizottsági állásfoglalást kell 
kialakítani.  

Az 1. ponttal kapcsolatban megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy mit szól 
hozzá.  

 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Az ajánlástervezet 1. pontját, amely a törvényjavaslat címét 
módosítaná, a kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdezem a módosító indítvány előterjesztőit, kívánnak-e hozzászólni. 

(Jelzésre.) Göndör képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Közben rájöttem, 

hogy nincs értelme, elnök úr ott volt a parlamenti általános vitán, hallotta, amit elmondtam. 
Tehát nekünk az a véleményünk, hogy a Költségvetési Tanács elnökéről meg erről a 
jogintézményről egy másik törvény rendelkezik, akkor nincs értelme erről külön törvényt 
alkotni, különös tekintettel arra, ami az 5. pontban van.  

 
ELNÖK: Tisztelettel elnézést kérek, maga az a törvény, aminek az a címe, hogy a 

Költségvetési Tanács elnökének vagyonnyilatkozata, az azzal kezdődik, hogy a gazdasági 
stabilitásról szóló törvény 19. §-át hogyan egészíti ki.  

A módosító indítvány beérkezte után, akkor Karsai úr még itt volt – akiről majd az 
egyebekben szeretnék pát szót ejteni –, hozta nekem a jogalkotási törvényt, amely azt mondja 
ki, hogy a jogalkotás terén az adott javaslat tartalmára kell utaljon a cím. Én – tisztelettel – ezt 
az álláspontot fogadom el.  

A kormány nem támogatja. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
Nem. Kérdezem, ki támogatja az 1. pontban foglaltakat. (Szavazás.) 2 igen szavazat. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta.  

A 2. pont tulajdonképpen ugyanez, azzal az eltéréssel, hogy nem „a Költségvetési 
Tanács vagyonnyilatkozat-tételéről”, hanem „az egyes törvényeknek a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséggel összefüggő módosításáról”. Természetesen ez a módosító indítvány 
azért van így megfogalmazva, mert beadásra került az 5. módosító indítvány, és ezért én 
ennek a kettőnek az együttes tárgyalását indítványozom.  

Kérem, hogy a kormány szíveskedjen nyilatkozni a 2. és az 5. pontról.  
 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt. (Jelzésre.) Megadom a szót 

Göndör István képviselő úrnak.  
 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt szeretném 

bejelenteni most feltételesen, hogy amennyiben a bizottság a 3. pontot és… Tehát kifejezetten 
azokat, amelyek a tanács elnökére vonatkoznak, ha azokat támogatja, akkor ezt a két 
indítványt mi készek vagyunk visszavonni a későbbiekben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Technikailag ezt úgy bonyolítsuk le, hogy ezen lépjünk 

át, és tárgyaljuk meg a többit?  
 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Igen. 
 
ELNÖK: Ezt támogatom. Van-e ez ellen kifogás? (Nincs jelzés.) Nincs, köszönöm 

szépen. 
Akkor menjünk a 3. pontra. Kérdezem a kormány képviselőjét.  
 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tudjuk 

támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait. (Nincs jelzés.) Akkor 

szavazunk. (Szavazás.) A jelenlévők egyhangúlag támogatják a 3. pontot. 
A 4. pontról kérdezem a kormányt.  
 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 

a bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 6. pontról kérdezem a kormányt. 
 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Mindenki támogatta, 

akkor most javasolom, hogy térjünk vissza az előzőekben átlépett pontokra, tehát a 2. és 
5. pontra. Göndör István képviselő úrnak adom meg a szót.  

 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Figyelemmel a 

támogatott indítványokra és elnök úrnak az általános vitában elmondott arra a véleményére, 
hogy a problémát észleltük, és később meg kell oldanunk egy önálló törvényben, ezért Simon 
Gábor és a magam nevében a 2. és az 5. indítványt visszavonom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A történeti hűség kedvéért el kell mondanom, amit a 

plenáris ülésen is elmondtam, hogy az általános vitára való alkalmasságról szóló költségvetési 
bizottsági vitán Szekeres Imre képviselő úr vetette föl ezt a problémát. Én léptem is, és meg is 
fogjuk csinálni. Nagyon sok helyen van probléma, több törvény ezt összeférhetetlenségi 
szabályként rendezi. Nekem az lesz az indítványom a bizottság felé, hogy egy egységes 
gyakorlatot kialakítunk, és csinálunk egy salátatörvényt. Ezt a bizottság előkészíti, és 
valamennyi törvénynél ezt összhangba hozzuk. Jó?  

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pontot megtárgyaltuk.  
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Egyebek 

A következőkről szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot. Karsai József úr ma 
bevonult az Amerikai úti idegsebészetre, és holnap meg fogják operálni. Van egy 
gerincsérvhez hasonló idegbecsípődése a nyakszirtnél, úgyhogy körülbelül egy hónapig lesz 
távol. Addig Virányi András úr segít minket, aki alkotmányügyi jogász.  

Föl fogom venni a kapcsolatot a holnapi műtét után Karsai úr feleségével, és erről 
fogjuk tájékoztatni a bizottság tagjait. (Többen: Jobbulást kívánunk!) Köszönöm szépen, ezt 
el fogom mondani. 

Köszönöm szépen, ezzel a mai ülést berekesztem, köszönöm szépen a jelenlétet. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 13 perc)  

 

  
 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


