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 Napirendi javaslat  

 

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. XX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1803. szám)  
(Lázár János, dr. Szűcs Lajos és dr. Völner Pál (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
  
 

2. A luxus-úszómedencéket terhelő adóról szóló törvényjavaslat (T/1548. 
szám)  
(Novák Előd (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételről) 

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke 
  
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) 
Tiffán Zsolt (Fidesz) 
Velez Árpád (MSZP) 
Volner János (Jobbik)  
Varju László (független)  
 
 

A bizottság titkársága részéről   
 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
 

 
Meghívottak 
 

Hozzászólók 
 

Novák Előd (Jobbik) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Németh Lászlóné államtitkár (Miniszterelnökség) 
 

Megjelentek 
 

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Dr. Bartal Tamás helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 48 perc)  

 

 Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén.  

Tisztelt képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülésre szóló meghívót, 
amely három napirendi pontot tartalmaz. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kiegészítése bárkinek. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, 
aki elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét. Az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tehát a bizottság egyhangúlag fogadta el a mai ülés 
napirendjét.  

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló T/1803. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Első napirendi pontként a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 
2001. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell határoznunk. A törvényjavaslatot Lázár János, Szűcs Lajos, Völner Pál képviselő 
urak nyújtották be. Völner Pál képviselő úr van jelen az előterjesztők közül, illetve 
köszöntöm Németh Lászlóné államtitkár asszonyt, aki a Miniszterelnökséget képviseli 
e napirendi pont kapcsán. Először is kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e 
kiegészítést tenni a javaslathoz. Amennyiben igen, megadom a szót az alelnök úrnak. 

Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz) előterjesztő: Külön kiegészítést nem tennék. Az 
adótitoknak nem minősülő adatok körének kiszélesítéséről lenne szó, hogy a korábbi 
ügyeket nyilvánosságra lehessen hozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem az államtitkár asszonyt, hogy 

a törvényjavaslattal kapcsolatban a minisztériumnak vagy a kormánynak van-e 
álláspontja. 

Németh Lászlóné szóbeli kiegészítése 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): A javaslatot 
támogatjuk. Különös hangsúlyt szeretnék helyezni arra, hogy ezek a 2007-es döntést 
követően kihelyezett hitelek hosszú futamidejű hitelek, 15 évről szólnak. Úgy 
gondolom, feltétlenül szükséges, hogy megismerhetővé váljon, hiszen ez olyan valami, 
ami mindenképpen közérdeklődésre tarthat és tart számot, ez jól látszik. Mind ez 
ideig e nélkül a javaslat nélkül lehetetlen volt a Fejlesztési Bank, illetve az ott dolgozó 
kollégáim számára, hogy erről megfelelő információkkal szolgáljanak. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár asszony kiegészítését. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e egyéb hozzászólási igény. (Velez Árpád jelentkezik.) 
Parancsoljon!  

 
VELEZ ÁRPÁD (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az lenne a kérdésem, 

hogy mi a különbség az SZDSZ 367 milliós hitele és a Közgép 34 milliárdos MFB-
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hitele között. Ha az egyiknél igény van arra, hogy maximális nyilvánosságot kapjon, 
akkor a másiknál miért nem merült fel ez az igény? 

 
ELNÖK: És kihez teszi fel a kérdést, képviselő úr? (Velez Árpád: A térben!) A 

javaslat benyújtójának, alelnök úrnak adom meg a szót. 

Dr. Völner Pál válaszadása 

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tehát a banktitok 
körének, illetve az egyéb adatok körének a szélesítését az indokolja, hogy a pártok a 
közélet szereplői. Ha a Közgépről, vagy bármilyen más cégről beszélünk - és 
említhetnénk a korábbi időszakból is cégeket -, akkor természetesen ők a gazdasági 
élet résztvevői és rájuk más szabályok vonatkoznak.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úrnak a választ. Van-e további kérdés, 
vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 7 igen szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy. Ellenvélemény? (Szavazás.) Nem volt. Bocsánat, alelnök úr te is támogattad? 
(Tóth Csaba: Igen!) Akkor 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét.  

Az államtitkár asszonynak és helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen, 
hogy elfáradtak a bizottság ülésére. (Volner János megérkezik.) Az alelnök úrnak 
pedig köszönöm az aktív közreműködést a napirendi pont megtárgyalásában. 

A luxus-úszómedencéket terhelő adóról szóló T/1548. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

A második napirendi pontunk a luxus-úszómedencéket terhelő adóról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vétele, melyet Novák Előd képviselő úr nyújtott be. (Z. 
Kárpát Dániel megérkezik.) Az előbb még a képviselő úrral találkoztam. (Novák Előd 
jelentkezik. – Közbeszólás: Itt van!) Köszönöm szépen, rendben, időközben meg is 
érkezett. Mint az előterjesztés benyújtójának meg is adom a szót. Parancsoljon! 

Novák Előd szóbeli kiegészítése 

NOVÁK ELŐD (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A kormánypártok hajlamosak megfeledkezni a korábban ellenzékben tett, 
akár kitűnő javaslataikról. Így hadd segítsem az önök munkáját annyiban, hogy egy 
kicsit felfrissítem az emlékezetüket és előveszek egy kitűnő, 2005 októberében 
benyújtott módosító javaslatot. 

A javaslatot Szijjártó Péter jegyzi egy olyan indoklással, amelyet, azt gondolom, 
teljes egészében ma is vállalhatnak önök. Én magam teljes egészében egyetértek most 
is. Ez az indoklás így szólt: „Magyarországon több millió ember él a létminimum 
környékén és mindeközben magánszemélyek több tízmilliós úszómedencékkel 
rendelkeznek saját ingatlanjaikban. A közember számára szinte elérhetetlen luxusnak 
számító, legalább 20 millió forint értékű úszómedencék megadóztatásának így 
véleményem szerint helye van a luxusadóról szóló törvényben.” Ezt írta Szijjártó Péter 
2005. október 4-én és remélem, ma is ezt vallja talán, annak ellenére is, hogy ő is 
leginkább a milliárdosok útjára lépve ma már nem a kisemberek problémáival van 
elfoglalva, hanem a saját luxus-úszómedencéjével.  
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A hírek szerint egy olyan, tulajdonképpen több százmillió forintos ingatlanhoz 
jutott, melynek magyarázatául a vagyoni nyilatkozatait, azt gondolom, már-már 
gátlástalanabbul módosítgatja, mint maga Rogán Antal. Azonban ez a javaslat, amely 
önök előtt fekszik, most nyilván nem erről a társadalmi felháborodásról szól, hanem 
arról, hogy ha már volt Szijjártó Péternek korábban egy kitűnő javaslata, akkor most 
kormányon éljen azzal a lehetőséggel, hogy ezt meg is valósítja. Ezért benyújtottam a 
luxus-úszómedencéket terhelő adóról szóló önálló indítványt, egy törvényjavaslatot, 
amely ugyanabban a formában, ahogy azt ő elképzelte, megadóztatná a 20 millió 
forintot elérő úszómedencéket. Ebbe nyilvánvalóan beleérthető az ő medencéje is, 
hiszen az úszómedencét nemcsak önmagában mint tárgyi eszközt vizsgáljuk, hanem 
az általa elfoglalt ingatlan területét is, az épületet, amely magában foglalja ezt az 
uszodát, az épületrészt is belevesszük, nyilvánvalóan nemcsak önmagában a 
medencét, vagy a benne lévő víz értékét kell ilyenkor megbecsülni. Bizony Szijjártó 
Péter is, bár érintettség okán akár még tartózkodhatna is, de azt gondolom, ha 
korábban ő maga javasolta ezt, nem volna elegáns, hogy a kormánypártok ezt ne 
támogassák. 

Emlékeztetnék végül még arra is, hogy volt ezzel kapcsolatban egy nyilatkozata 
is Szijjártó Péternek ugyanebben az évben, amely a mai napig megtalálható a 
Fidelitas honlapján. Ebben azért panaszkodik Gyurcsány Ferencre - és ezért tartott is 
egyébként korábban Gyurcsány Ferenc villája előtt egy tiltakozó sajtótájékoztatót -, 
tehát ebben a közleményben, ami a Fidelitas honlapján a mai napig megtalálható, 
azért panaszkodik Gyurcsány Ferencre - idézem -, hogy „milliárdosként nem hajlandó 
luxusadót fizetni luxus uszodája után”. Ezt mondta Gyurcsány Ferencre Szijjártó 
Péter még 2005-ben. Úgy tűnik, azóta ő is a luxus-úszómedencés felső tízezerhez 
csatlakozott és ma már a jelek szerint nem kívánja megadóztatni, legalábbis nem 
nyújtott be erre vonatkozó indítványt.  

Én azonban most megadom a lehetőséget önöknek, hogy legalábbis 
tárgysorozatba vegyék, hiszen egy törvénymódosításról van szó, így az érdemi döntést 
az Országgyűlésnek kell hoznia. Egy önálló törvényjavaslat elfogadásáról az 
Országgyűlés plenáris ülésének kell döntenie, azonban önök megadhatják a 
lehetőséget, hogy akár Szijjártó Pétert is, akár az egész kormányzatot szembesítsük, 
hiszen ez a Fidesz-frakció véleményeként jelent meg 2005-ben. Bízom benne, hogy ha 
meg is próbálták elfelejteni, és ha már terítékre kerül, nem fognak ellene szavazni 
saját korábbi javaslatuknak és igenis a milliárdosok komolyabb társadalmi 
felelősségvállalását fogják szorgalmazni, hiszen sokszor éri a kormányzatot az a vád, 
akár a személyi jövedelemadóval kapcsolatos változtatások miatt is, hogy önök a 
gazdagok kormánya. Most itt a lehetőség, hogy egy saját korábbi javaslatukat 
megszavazva kinyilvánítsák a kisemberek érdekképviseletét is. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm a képviselő úr kiegészítését. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazást rendelek el.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja a luxus-úszómedencéket terhelő adóról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Ez 7 szavazat. Köszönöm szépen, 4 igen szavazattal, 7 
tartózkodás mellett a Gazdasági bizottság nem támogatta a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Az előterjesztőnek, Novák Elődnek köszönöm szépen, hogy 
segítette a bizottság munkáját. 

A második napirendi pontot ezzel lezárjuk. 
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Egyebek 

Kérdezem, hogy van-e az egyebek napirendi pont között valakinek észrevétele. 
(Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. Amennyiben nincs, tájékoztatást adnék még a 
bizottság tagjainak arról, hogy egy üléssel még kalkuláljanak ezen a héten. Ennek az 
időpontjáról, remélem, a délután folyamán tudjuk majd tájékoztatni önöket, hogy 
időben kapjanak információt.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a mai ülésen való részvételt. A bizottsági ülést 
bezárom. Szép napot kívánok mindenkinek! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 
  

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  

 


