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működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló beszámoló (B/48. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
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(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
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működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló beszámoló (B/3568. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
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infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4453. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  

3. Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4393. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  

4. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4452. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  

5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a termőföld megadóztatásának 
elkerülése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3155. 
szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 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 napirendtervezetet. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, kiegészítenivalójuk. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, jelezni szeretném, hogy a házszabály 58. § (3) 
bekezdése értelmében Schmuck Erzsébet képviselő asszony kezdeményezte, hogy a 
T/4009. számú képviselői indítványa, amelynek tárgysorozatba vételéről kellene ma 
szavaznunk, kerüljön le a napirendi pontok közül. Így azt javaslom a bizottságnak, 
hogy a 7. napirendi pontot vegyük le, és értelemszerűen akkor a 8., 9., 10., 11. és 12. 
számú napirendek egy sorszámmal előrébb ugranak.  

Kérdezem, hogy ezzel a módosítással ki az, aki a mai ülés napirendjét 
elfogadja. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény 
és tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangú döntéssel fogadta el a mai ülés 
napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a helyettesítésekkel a bizottságunk 
határozatképes, így a munkáját megkezdi.  

A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 
2010. évi működéséről, az állami vagyon állományának 
alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól 
szóló B/25. számú beszámoló   
Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2011. évi 
működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az 
állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló B/33. számú 
beszámoló  
Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2012. 
évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az 
állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló B/48. számú 
beszámoló  
Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2013. 
évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az 
állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló B/3568. 
számú beszámoló  

Elsőként az 1. napirendi pont a), b), c) és d) pontjai keretében a magyar állam 
nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2010. évi, 2011. évi, 2012. évi, 
illetve 2013. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, illetőleg 
az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló beszámolókat fogjuk 
meghallgatni B/25., B/33., B/48., illetve B/3568. számokon.  

Javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy a vitát együttesen folytassuk le, de 
értelemszerűen minden pontról külön hozunk majd a végén határozatot. Ezzel az 
ügyrendi javaslattal egyetért-e a bizottság? Ha egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. A 
bizottság egyhangú döntésével az elnöki javaslatot elfogadta.  

Megkérem Fónagy János államtitkár urat, hogy egyben mind a négy ponthoz 
tegye meg a szükségesnek megítélt kiegészítéseit. Államtitkár úr, öné a szó.  
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Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Előre szeretném bocsátani, hogy a 
vagyonpolitikáért felelős tárca 2011-től minden évben beterjesztette az éves 
beszámolót, de a parlament munkaterhelése miatt ezek tárgyalására nem került sor. A 
parlament ugyanakkor a közelmúltban felhatalmazta a Gazdasági bizottságot, hogy 
ezeket a korábban jelentésnek, az új szóhasználat szerint beszámolónak jelzett 
anyagokat tárgyalja meg, és azok elfogadása tárgyában döntsön. Ez ügyrendileg nem 
biztos, hogy elegáns eljárás, mármint hogy négy év tolással tárgyaljuk, arra azonban 
kiválóan alkalmas – és kérem a bizottság tisztelt tagjait, hogy ebben a jót lássák –, 
hogy egy négyéves időszakot folyamatában tud a bizottság áttekinteni és tárgyalni, és 
négy év alatt már kitapintható egy vagyonpolitika következetessége, nem beszélve a 
korábbi ciklus elején tett kormányzati ígéretek végrehajtásáról.  

A kormány 2010-ben a korábbi gyakorlattól markánsan eltérő új 
vagyonpolitika mellett döntött. Szakítva a nemzeti vagyon alapvetően elherdálását, 
értékesítését, csökkentését eredményező korábbi értékesítési szemlélettel, 
minisztériumi szintre emelte a vagyonpolitikát, és azt a közvagyon gyarapítása, 
ésszerű és gazdaságos közcélú hasznosítása irányába fordította. Ez a korábbiakhoz 
képest korszakváltást jelentett, ugyanakkor nagyobb felelősséget is rótt a 
vagyonpolitikát szervező, irányító és végrehajtó szervezetre. Az eltelt évek beszámolói 
igazolják ezt az új irányt. Fontos eredményeket értünk el. Növekedett az állam 
szerepvállalása, az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése egységesebb, 
átláthatóbb lett. Tisztább viszonyokat teremtettünk a nemzeti vagyongazdálkodásban. 
Felülvizsgáltuk a társaságok pénzügyi működését, egységesítettük a közbeszerzéseket. 
Emlékeztetni szeretném tisztelt képviselőtársaimat, hogy 2010 végén már 
megkezdtük és elfogadtuk az új közbeszerzési törvényt. Ezzel párhuzamosan 
csökkentettük a bürokráciát. Ez természetesen egy olyan folyamat, amit soha nem 
lehet befejezni, nyilvánvaló, hogy ez akkor is feladatunk volt és ma is feladatunk. A 
tisztulás és ésszerűsítés következtében a kormányzat 100 milliárdos nagyságrendű 
megtakarítást ért el, és hasonló mértékű állami részvényvásárlási tranzakciókkal 
tudta növelni a nemzeti vagyont.  

2010 előtt a legnagyobb vagyon fölött rendelkező Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. megítélésünk szerint akkor szabályozatlanul, ötletszerűen, nem egy 
esetben pazarlóan működött. Komoly eredmény, hogy ezt a szervezetet néhány év 
alatt – meg kell mondjam, hogy esetenként mindenfajta indulatot is kiváltó lépéssel, 
de – rendbe tettük. Az MNV-nél lévő 2010-ben még 13 ezer milliárd értékű társasági 
és ingatlanvagyon 2013 végére közel 16 ezer milliárd forintra növekedett, pontosan 
15 916,6 milliárd forintra. A kormány a stratégiai iparágak nemzetközi szinten is 
versenyképes vállalataiban növelte az állami tulajdont. A MOL és Rába 
tulajdonszerzések mellett a közelmúlt jelentős fejleménye az E.ON gázszektorban 
működő cégeinek megvásárlása. A vétellel a Magyar Villamos Művek felügyelete alá 
került a magyar földgáztárolás 70 százaléka, a hazai földgáz-nagykereskedelmi piac 
80 százaléka. Az energiaipar és a közszolgáltatások terén elért előrehaladás hosszabb 
távon segít megalapozni a magyar családok biztonságos és megfizethető díj ellenében 
történő energiaellátást.  

A vagyonpolitika a maga eszközeivel hozzájárult egy másik kiemelt cél 
eléréséhez, az adósságcsapdába került lakáshitelesek megmentéséhez is. A Nemzeti 
Eszközkezelő társaság még 2012 elején indította el a nemzeti eszközkezelő programot. 
Azóta csaknem 60 milliárd forint költségvetési forrással több mint 128 milliárd 
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jelzáloghitel-tartozás megfizetése alól mentesítették a bajba jutott családokat. A NET-
programba bekerült hiteladósok átlagosan 8,2 millió forint jelzálogtartozás terhétől 
szabadultak meg. Az idén március végéig a NET Zrt. már több mint 23 ezer ingatlant 
vásárolt fel, és ezzel több mint 100 ezer ember lakhatását biztosította. Emlékeztetni 
szeretném a bizottság tisztelt tagjait, hogy amikor 2012-ben ezzel megindultunk, 
akkor először egy 25 ezres létszámra becsültük vagy gondoltuk, és ennek éppen a 
sikerét bizonyítja az, hogy ennek a többszöröse vett és vesz részt sikerrel ebben a 
programban. Jelentős lépést tettünk egy stratégiai területen, az ingatlanok 
hasznosításában is. 2010 óta több mint 58 és fél milliárd forint értékű ingó és 
ingatlan állami vagyonelem ingyenes átadása történt meg. Eddig több száz helyi 
önkormányzat és civil szervezet jutott térítésmentesen olyan ingatlanhoz, amelyek 
közösségi feladataik színvonalasabb ellátását teszik lehetővé, könnyebbé, nem egy 
esetben egyáltalában megvalósíthatóvá.  

Tisztelt Bizottság! A kormány az elmúlt esztendőkben hármas célrendszer 
mentén alakította át alapjaiban és eredményesen a hazai vagyonpolitikát. Az első az 
állam szerepének ésszerű növelése. A második az állandó, pillanatnyi költségvetési 
érdekek által motivált eladás helyett egy átlátható, fenntartható és üzletileg is 
értékelhető vagyonértékesítés, és ennek ellentételeként vagyonvásárlás. A harmadik 
pedig a bajba jutott vagy külföldi tulajdonú szolgáltatók erőfölénye következményeit 
elviselő magyar emberek megsegítése, tehermentesítése.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy ezek fényében 
szíveskedjenek megvitatni és egyetértésük esetén évenkénti határozattal elfogadni a 
részletes vagyongazdálkodási beszámolót. Köszönöm, hogy megtiszteltek a 
figyelmükkel. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítéseket, államtitkár úr. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy a beszámolókkal kapcsolatban van-e észrevételük, kérdésük. 
Volner János képviselő úré a szó.  

Kérdések, észrevételek 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzésem 
lenne. Nem szeretném túlzottan előrehozni az ezzel kapcsolatos vitát a bizottság 
ülésére, azonban néhány szót mégis érdemes lenne szólni itt a kiemelt ügyekről.  

Az E.ON-földgáztározók visszavételével kapcsolatban olyan szakértői becslések 
láttak napvilágot, amelyekből arra következtettünk, hogy közel 200 milliárddal 
magasabb vételárat fizetett a magyar állam az E.ON-földgázcégekért, mint amennyit 
azok valójában érnek, mint amennyi azoknak a valódi piaci értéke. Amikor 
megpróbáltuk ezt az ügyet felgöngyölíteni és az adatok mögé nézni, akkor még azt 
sem tudtuk meg, hogy pontosan mekkora mennyiségű gáz van ezekben a 
gáztározókban, így természetesen nagyon nehéz volt megsaccolni azt, hogy vajon 
mekkora összeget érhetnek ezek a befektetések, amiket ilyen módon vásárolt vissza az 
állam. Mindenesetre az tény, hogy ebben az ügyben történt egy nagy értékű 
visszavásárlás, s tény az is, így erősen úgy tűnik, hogy a német befektetők részére a 
rezsicsökkentés miatti kieső nyereséget pótolja az állam egy gigantikusra szökő 
vételárral, és ez ügyben a kormánynak nem sikerült megnyugtató magyarázatot adnia 
az Országgyűlés Gazdasági bizottságának. Megjegyzem, a parlamentáris 
lehetőségeket itt a bizottság keretein belül is kimerítettem, írásbeli kérdéseket is 
feltettem, de mindig zárt ajtókba és falakba ütköztem. Értelemszerűen ennél 
továbbmenni nem tudunk. Ha esetleg államtitkár úr ki tudna térni erre a dologra a 
válaszában, azt tisztelettel megköszönném.  
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A MOL-részvények visszavásárlásával kapcsolatban annak lehettünk tanúi, 
hogy az Orbán-kormány nem deklarálta, hogy pontosan milyen gazdasági 
szektorokban milyen eszközrendszerrel szeretne beavatkozni, és ez máig nem történt 
meg. Már öt éve, hogy a Fidesz választási győzelmet aratott, de még mindig nem 
tudjuk, hogy milyen gazdasági szektor lesz a soros. Emlékeztetnék arra, hogy 
nemcsak az energetikában, a dohánytermékek forgalmazásánál, a 
kaszinókoncesszióknál és jó néhány egyéb területen történtek nagyon durva állami 
beavatkozások. Célszerűbb lenne, és a magyar gazdaság kiszámíthatóságát, az üzleti 
környezetünk versenyképességét fokozná, ha a kormány előre deklarálná, hogy mely 
gazdasági ágazatokban és milyen eszközrendszerrel szeretne beavatkozni, mert így 
egy bizonytalanság övezi az energetikai szektort. Nem véletlen az sem – államtitkár úr 
minden bizonnyal tudja –, hogy az energetikai ágazaton belül a beruházási ráta 
rendkívül alacsony, nemes egyszerűséggel nem éri meg egy teljesen bizonytalan üzleti 
környezetbe beruházni, ahol minden évben többször is változtatja az állam a 
különböző játékszabályokat.  

Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a termőföldvagyon védelmét nem 
sikerült megoldani azóta sem, amióta a földforgalmi törvény bekerült az 
Országgyűlésbe. Nem teremtette meg a kormány az egyértelmű és megnyugtató jogi 
garanciákat arra, hogy külföldiek ne vásárolhassanak termőföldet és ne élhessenek 
vissza a tőkefölényes helyzetükkel.  

Tanulságosnak tartom azt is, amit államtitkár úr az ésszerű állami 
szerepvállalás növelésével kapcsolatban kifejtett. Én célszerűnek tartanám egyébként, 
ha ez az állami szerepvállalás pont egy olyan nagy foglalkoztatással járó területen, 
mint a közmunkaprogram valósulna meg. Itt 200 ezer embert foglalkoztat az állam, 
de érdemi termelő tevékenység, ezek országos szintű koordinációja nem jelent meg, 
és sajnos ez ügyben még mindig adós maradt a kormány.  

Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy az átláthatóságra és a 
kormány működésének ellenőrizhetőségére vonatkozó kritériumok sem teljesültek. 
Ezzel kapcsolatos kritikákat bőséggel megfogalmazott az ellenzék az elmúlt években 
az Országgyűlés plenáris ülésein és a Gazdasági bizottság ülésein is. Nemes 
egyszerűséggel még a 2010-es parlamenti ciklus elején annyi történt, hogy a Magyar 
Fejlesztési Bank alá rendeltek egy rakás állami vállalatot, ilyen módon a banktitokra 
való hivatkozással az állami vállalatok különböző gazdasági tranzakcióit el lehet 
titkolni, és ilyen módon a Gazdasági bizottságnak, a bizottság ellenzéki tagjainak 
nincs lehetőségük arra, hogy az ellenőrzési jogokat gyakorolják ezek fölött a 
vagyonelemek fölött.  

Ezek olyan hiányosságok, államtitkár úr, amelyeken szerintem érdemes lenne 
elgondolkodni, és most nem is akarom idő hiányában húzni tovább. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevétel, kérdés? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, megkérem államtitkár urat, hogy az elhangzott 
kérdésekre adjon választ. Köszönöm.  

Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
válaszai 

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Ha megengedi, sorba megyek. Az első az 
E.ON földgázipari érdekeltségeinek a megszerzése. Mint ismert, 2013 
szeptemberében vásárolta meg az állam az E.ON magyarországi földgázipari 
érdekeltségeit, s akkor és azt követően a sajtóban és a parlamentben is egy polémia 
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alakult ki, hogy ezt miért vette meg az állam, és ha megvette, miért annyiért vette 
meg, amennyiért megvette. Ön már a MOL-üzletrész vásárlása kapcsán is felvetette, 
hogy egy egyenes irányú, átlátható stratégia mentén történik-e mindez, és 
egyáltalában mit miért csinálunk.  

Tisztelt Képviselő Úr! A jelenleg kormányzati felelősséget viselő pártszövetség 
még a 2010-es kormányváltást, valamint az előtte ellenzékben eltöltött nyolc évet 
megelőzően 1998-tól, tehát az első kormányra kerülésétől kezdődően egyértelművé 
tette – és ezen a véleményén az elmúlt időszakban egy makucnyit sem változtatott –, 
hogy Magyarország stratégiai tevékenységei, a magyar lakosság és a magyar gazdaság 
ellátásához szükséges stratégiai eszközök felett a magyar állam egy meghatározó 
befolyással kíván rendelkezni. Legyen az energia, legyen az víz, legyen az 
alapközlekedési infrastruktúra – hangsúlyozom: alapinfrastruktúra –, két évtizedes 
meggyőződésünk, hogy az államnak ezekben éppen a magyar lakosság és a magyar 
gazdaság miatt egy garanciális értékű, meghatározó mértékű befolyással kell 
rendelkeznie. Ebből az elméleti vagy ideológiai alapállásból kezdeményeztük és 
folytattuk le ezeket. Tehát miért tettük ezt? Azért, mert stratégiai ágazatok, és ezek 
fölött a hazai, a nemzeti befolyás biztosítását akkor is elsődlegesnek tartottuk és most 
is annak tartjuk.  

Nem akarom a konkrét kérdésre a választ megkerülni. Az MVM kereken 260 
milliárdért vette meg az E.ON érdekeltségeit. Tudni kell, hogy az E.ON ezt 2005-ben 
vagy 2006-ban mintegy 270 milliárdért vette meg, és 2006 után további mintegy 30-
35 milliárdnyi befektetést hajtott végre, elsősorban a zsanai tározó kiépítésével és 
korszerűsítésével. Az ügylet előtt számos vagyonértékelés készült. A 
vagyonértékelések vitathatatlanul szórtak. Nyilvánvaló, hogy az ellenzék az alsó 
traktust hangsúlyozta, a kormány pedig a felső értékeket. A felső értékek valahol 400 
milliárd fölött voltak, és ahogy lenni szokott, az igazság valahol középen volt. 
Egyébként hosszas alku és mind a két tényező figyelembevételével a Credit Suisse, a 
KPMG, a Baker & McKenzie, a Morgan Stanley, tehát csupa nagy nemzetközi auditáló 
és értékelő cég foglalt ebben állást, és ezek alapján jutott a kormány arra, hogy ezt az 
árat ajánlja meg az eladók számára, de kikötöttük, hogy a vétel után a könyvekbe való 
teljes betekintés lehetőségével élve felülvizsgálati lehetőségünk van. Ez a vétel után 
meg is történt. A vétel után egy újabb auditáló elvégezte az akkor birtokunkban lévő 
tényadatok alapján az értékelést. A vételár egyébként magába foglalta a vállalatnál 
lévő jelentős készpénzvagyont is, és a végső elszámoláskor – emlékezetem szerint – 
egy 6 milliárd forint körüli összeget visszatérített az eladó. Tehát én úgy gondolom, 
hogy ennek az ügyletnek mind az előkészítése, mind az értékelése, mind a 
lebonyolítása korrekt volt.  

A MOL-üzletág megvásárlásánál – nem akarom ismételni magam – 21,2 
százaléknyi papírt vettünk meg. Alapvetően ugyanaz motiválta a kormányt, hogy a 
MOL, mint az egyik legjelentősebb, Közép-Európában is lokális erővel rendelkező 
vállalat tulajdonosi körében a betekintés és a nemzeti érdekek érvényesítése 
érdekében szükség van a magyar állam részvételére. Ezért amikor arra lehetőség volt, 
az ott külföldi kézben lévő értékpapírhányadot megvásároltuk. Tekintettel arra, hogy 
ez egy időről időre visszatérő – nemcsak most a beszámoló kapcsán, hanem a 
parlamentben is időről időre visszatérő – téma, szeretném felhívni a tisztelt bizottság 
figyelmét arra, pláne hogy most egy többéves rátekintésre van lehetőségünk, hogy 
ezeket az üzleteket nem szabad statikusan szemlélni. Hogy egy adott pillanatban mi a 
jó vagy mi a rossz, az persze a döntéshozó felelőssége, s hogy azt valaki abban a 
pillanatban másként látja, az meg mindenkinek a szíve joga, hiszen nyilvánvalóan 
más szemmel nézi, más szempontból vizsgálja, más elméleti, vagy ha úgy tetszik 
ideológiai célokat tart szükségesnek. Azonban az eltelt idő azt bizonyítja, hogy a 
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kormány, és a kormány javaslatai alapján az ezekben az ügyekben – amennyire erre 
kompetenciája van – döntést hozó parlament eljárása és magatartási főiránya helyes 
volt, hiszen az, hogy Magyarországon ma a közép-európai országok közül messze a 
legmagasabb az ellátásbiztonság, az, hogy a lakossági szolgáltatási áraink 
megfizethetők és a korábbi elég cudar helyekről az európai – nemcsak a közép-
európai, hanem az európai – ranglistán előkelő helyre léptek előre, meggyőződésem 
szerint a kormány átgondolt, tudatos és az alapvető folyamatokkal befolyást szerző 
vagyonpolitikájának a következménye. Az elmúlt évek történései és tényei alapján 
még évek múltán is azt kell mondanom, hogy mind a két energiaellátással kapcsolatos 
ügylet – de a többieknél is ugyanezt vagy hasonlót tudnék elmondani –, akár a 
tárolásra, akár a MOL üzletpolitikájára való befolyás szempontjából helyes volt, és 
ezen az úton kell továbbmennünk.  

Képviselő úr említette a termőföldvagyont. Szeretném elmondani, de nyilván 
ön is tudja, hogy 2010 őszétől a termőföld egy másik céghez került át, ezért ha 
megengedi, a jelen beszámoló keretében ebbe én nem mennék bele, mert nem 
akarnék más tollakkal ékeskedni, és a felkészültségem sincs meg hozzá. Ha 
megengedi, ezt letudom azzal, hogy ez nem tartozik az MNV kompetenciájába.  

Ugyanez vonatkozik a közmunkára is, azzal a megjegyzéssel, hogy gondoljon 
képviselő úr például az önkormányzatok számára juttatott ingatlanokra és az azokban 
rejlő fejlesztési lehetőségekre. A községekben a közmunkások számára is esetenként 
számos lehetőséget teremtett ezeknek az átalakítása, felújítása, rendeltetési céljának a 
megválasztása. Ezek persze külön-külön nem olyan tételek, amelyek elérik egy 
országgyűlés plenáris ülésének az észlelési szintjét, de ön is járja az országot, én is 
járom, és látjuk azt, hogy az átadott ingatlanok, épületek felújítása vagy más 
rendeltetés érdekében történő átalakítása nagyon sok közmunkában foglalkoztatott 
helyi ember számára biztosított lehetőséget.  

Tisztelt Képviselő Úr! Ön azt mondta, az átláthatósággal kapcsolatban ott lát 
gondot, hogy egy sor vállalatot az MNV alá rendeltünk, tehát közberaktunk egy 
lépcsőt, így a közvetlen számonkérési lehetőség megszűnt. De a törvény, sőt a 
gyakorlat sem semmilyen formában nem akadályozza a parlamentet abban, hogy az 
MNV-től az általa irányított vállalatok olyan működési területéről, ahol a jogszabály 
arra lehetőséget ad, adatot kérjen, és meggyőződésem, hogy ők ezeket az adatokat 
biztosítják is.  

Az átláthatóság azonban egy más szempontból is felmerült. A 2010-es váltás, 
az akkori változások egyik sokat emlegetett eredménye az, hogy az átláthatóságot a 
jelenlegi kormány valamennyi állami tulajdonú gazdasági társaságnál hál’ istennek 
kötelezővé tette. 2012-ben volt egy vizsgálat abból a célból, hogy van-e benne olyan 
tag, olyan résztvevő, olyan társtulajdonos, aki ennek a kritériumnak nem felel meg, és 
ha volt ilyen, akkor azon változtattunk. Az átláthatósági kritérium ma már 
megkövetelt jellemzője ezeknek a vállalatoknak, és ezt ma, 2015-ben már 
természetesnek vesszük. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2010 előtt ez 
korántsem volt ilyen természetes. Ha nemcsak egy-egy konkrét ügyre gondolok, 
hanem az átláthatóságra mint általános generális követelményre, akkor úgy 
gondolom, mi több, meggyőződésem, hogy az elmúlt négy évben mind a kormány, 
mind a tárca, mind az irányítása alá tartozó MNV éppen a 2012-es törvényi 
szabályozás felhatalmazásával élve ennek eleget tett.  

Ha valamire nem válaszoltam volna, képviselő úr, akkor szíveskedjen 
reklamálni. Én igyekeztem jegyzetelni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a kérdésekre adott válaszokat.  
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Határozathozatal 

A vita lezárását követően a határozati javaslatok elfogadására kerül sor. 
Képviselőtársaim tegnap e-mailben megkapták, ma pedig kiosztásra került az a négy 
határozattervezet, amelyeket elfogadva – az Országgyűlés döntése alapján – le tudjuk 
zárni a mostani vitát. Most az előterjesztés sorrendjében szavazunk ezekről.  

Elsőként a 4/2014-2018. számú határozatról kérek állásfoglalást. Aki ezt a 
határozati javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Öt. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében elfogadta a határozati javaslatot.  

A következő az 5/2014-2018. számú határozat. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Öt. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében ezt a határozati 
javaslatot is elfogadta.  

A következő a 6/2014-2018. számú határozat. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Öt. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében ezt a határozati 
javaslatot is elfogadta.  

Végül a 7/2014-2018. számú határozat elfogadása következik. Aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében ezt a határozati 
javaslatot is elfogadta.  

Valamennyi határozati javaslat elfogadásra került. A vitát lezárom. Államtitkár 
úrnak és kollégáinak köszönöm szépen a bizottsági ülésen való részvételt. Az 1. 
napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/4453. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

2. napirendi pontunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/4453. 
számon került benyújtásra. A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját fogja 
lefolytatni. Megkérem Tasó László államtitkár urat, hogy az előadói asztalnál 
foglaljon helyet.  

Javaslom, hogy a vitát két szakaszban tárgyaljuk. Az első szakaszban meg kell 
állapítanunk, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésének megfelel-e a törvényjavaslat. 
Aki a megfelelőség tekintetében igennel voksol, az kérem, hogy kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ellenvélemény? (Szavazás.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Öt. A bizottság 10 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett a vita első szakaszát lezárta.  

Áttérünk a második szakaszra, ahol a beérkezett képviselői módosító 
indítványokról szavazunk, illetve van egy bizottsági módosító javaslat is, amelyről 
majd szeretném, ha a bizottságunk a végén döntene. Államtitkár urat arra kérem, 
abban segítsen nekünk, hogy tárca-, illetve kormányálláspont van-e a különböző 
módosító indítványokhoz.  

Elsőként az 1. ajánlási számon szereplő, Volner János képviselő úr által 
benyújtott módosító indítványról kérem, hogy szavazzunk. Kérdezem államtitkár 
urat, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontunk van, és a tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselő urat, hogy ez ügyben kíván-e 

még valamit kifejteni. (Volner János: Nem.) Nem kíván.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja Volner képviselő úr 

indítványát. (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki tartózkodott?  
(Szavazás.) Egy. A bizottság 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett nem támogatja a módosító indítvány elfogadását.  

2. ajánlási számon Völner Pál képviselő úr, alelnök úr indítványa szerepel. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki Völner alelnök úr 

indítványát támogatja. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy. A bizottság 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett támogatja a módosító javaslatot.  

3. ajánlási számon szintén Volner János képviselő úr indítványa szerepel, 
amely összefügg a 4. ajánlási számon benyújtott indítványával. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 3. számú 

módosító indítványt. (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három. A bizottság 2 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett nem támogatja az indítványt.  

5. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját államtitkár úrtól.  

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca ezt 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az 5. ajánlási számon szereplő indítványt a tárca támogatja. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja Volner képviselő úr 
indítványát. (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy. A bizottság 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett a javaslatot támogatja.  

Az egyéni képviselői indítványok végére értünk. Kérdezem államtitkár urat, 
hogy a tárca támogatja-e a bizottság által benyújtásra tervezett indítványt.  

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, a tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja azt a 

módosító indítványt, amit a bizottság tervez benyújtani. (Szavazás.) Tíz. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. A bizottság 10 
igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatja azt, hogy ez a 
módosító indítvány benyújtásra kerüljön.  

Köszönöm szépen. A módosító indítványokról szóló döntések végére értünk.  
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Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki támogatja azt, hogy lezárjuk a 
részletes vitát? (Szavazás.) Tizenegy. Ellenvélemény? (Szavazás.) Nem volt. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. A bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett lezárta a részletes vitát.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki az, aki 
a jelentés elfogadását támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt. 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadta a bizottság.  

Államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm, hogy elfáradtak a bizottsági 
ülésre és segítették a bizottság munkáját. A 2. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének 
előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló T/4393. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, mely az egyes törvényeknek a 
pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája lesz, amelyben kijelölt 
bizottságként mi szerepelünk. Köszöntöm dr. Zsolnai Alíz főosztályvezető asszonyt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, és kérem, hogy majd segítsen nekünk a 
tárca-, illetve kormányálláspont tekintetében.  

Itt is javaslom, hogy két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Ez ellen van-e 
bárkinek kifogása? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs.  

A vita első szakaszában megállapításra kell kerüljön, hogy az előterjesztés 
megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésének. Ki az, aki szerint ez így van? (Szavazás.) 
Tizennégy. Ellenvélemény? (Szavazás.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. A 
bizottság 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással megállapította, hogy a házszabálynak 
megfelelő az előterjesztés. Ezzel az első szakaszt lezárom.  

Áttérünk a második szakaszra, ahol a képviselői indítványokról kell 
döntenünk. Itt kérem majd főosztályvezető asszonyt, hogy segítsen nekünk 
tárcaálláspontot ismertetni.  

1. ajánlási számon az általam benyújtott módosító indítvány szerepel, amely 
összefügg a 2. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. Kérdezem, hogy a tárca ezt 
támogatja-e.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm. Tárcaálláspontot tudok mondani, és a tárca nem támogatja. Ebben még 
egyeztetések zajlanak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az 1. és az ezzel összefüggő 2. ajánlási pontban szereplő módosító indítványokat. 
(Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Öt. A bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett támogatja az 1. és 2. ajánlási számokon benyújtott indítványt.  

3. ajánlási számon Tóbiás József, Tóth Bertalan és Józsa István képviselő urak 
indítványa szerepel, amely összefügg a 4. és 5. ajánlási számok alatt benyújtott 
indítványokkal. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

egyiket sem támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, miután összefüggő indítványokról 
van szó, hogy csomagban szavazzunk a 3., 4. és 5. számú javaslatokról. Ki támogatja 
ezeket? (Szavazás.) Öt. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. A bizottság 5 igen 
szavazattal, 10 nem ellenében nem támogatja ezeket a módosító indítványokat.  

6. ajánlási számon Tóbiás József és képviselőtársai indítványa szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három. A bizottság 2 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 3 tartózkodás 
mellett nem támogatja a módosító javaslatot.  

A 7. ajánlási számon – mely összefügg a 8. ajánlási számon szereplő 
indítvánnyal – ismét két általam jegyzett módosító indítvány szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

mindkettőt támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki támogatja ezt 

a két javaslatot. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Öt. A bizottság 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
támogatja mindkét módosító indítványt.  

9. ajánlási számon szintén egy általam jegyzett indítvány szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja, még ebben is egyeztetés zajlik.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Négy. A bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás 
mellett támogatja az indítványt.  

A 10. ajánlási számon benyújtott indítványról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt. A bizottság 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
támogatja az indítványt.  

A 11. ajánlási számon szintén egy általam jegyzett indítvány szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Öt. A bizottság 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatja az 
indítványt.  

12. ajánlási számon szintén egy általam jegyzett indítvány szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Öt. A bizottság 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
támogatja az indítványt.  

A 13. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Ki tartózkodott?  (Szavazás.) Öt. A bizottság 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
támogatja az indítványt.  

Utolsóként a 14. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja. (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Öt. A bizottság 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatja az 
indítványt.  

Ezzel az egyéni képviselői javaslatok végére értünk.  
Van egy bizottság által benyújtani tervezett módosító indítvány. Kérdezem 

erről a tárca álláspontját.  
 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak kérdezem az álláspontját. Ki 

támogatja a módosító indítvány benyújtását? (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt. A bizottság 10 igen 
szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatja ennek a módosító indítványnak a 
benyújtását. Köszönöm szépen.  

Ezzel a módosító indítványokról történő szavazások végére értünk.  
A részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja, hogy lezárásra 

kerüljön a részletes vita? (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. A bizottság 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett lezárta a részletes vitát.  
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Végül a részletes vita lezárásáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. 
Ki az, aki ezt elfogadja? (Szavazás.) Tíz. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. A bizottság 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta a részletes vita lezárását.  

Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak, hogy részt vett a vitában és 
segítette a bizottság munkáját. A 3. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 
T/4452. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pont tárgyalására, amely az egyes adótörvények és 
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája, melyben a kijelölt bizottság 
szintén mi vagyunk. Köszöntöm dr. Kiss Zoltán osztályvezető urat a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről, és kérem, hogy segítsen majd nekünk tárcaálláspontot 
közvetíteni.  

Itt is javaslom, hogy két szakaszban történjen a vita. Van-e ezzel kapcsolatban 
kifogás bárki részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Az első szakaszban megállapításra kerül az, hogy a házszabály 44. § (1) 
bekezdésének megfelel-e az indítvány. Erről kérnék szavazást. Aki ezt elfogadja, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három. A bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás 
mellett a 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelőnek találta az előterjesztést.  

Áttérünk a második szakaszra, melyben a képviselői módosító indítványokról 
kell döntenünk.  

Elsőként a Sallai R. Benedek képviselő úr által jegyzett indítványról, amely 1. 
ajánlási számon szerepel, kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. KISS ZOLTÁN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottsági álláspontot kérek. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy. A bizottság 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatja az indítványt.  

2. ajánlási számon Font Sándor képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. KISS ZOLTÁN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három. A bizottság 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett támogatja Font Sándor képviselő úr indítványát.  

3. ajánlási számon Gúr Nándor képviselő úr és képviselőtársai indítványa 
szerepel. Kérdezem a tárcát.  

 
DR. KISS ZOLTÁN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy. A bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatja.  

Végül, 4. ajánlási számon szintén Gúr Nándor és képviselőtársai indítványa 
szerepel.  

 
DR. KISS ZOLTÁN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Kettő. A bizottság 2 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem 
támogatja az indítványt.  

Köszönöm szépen. A részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki 
támogatja, hogy lezárjuk a részletes vitát? (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. 10 igen szavazattal, 4 
tartózkodás mellett a vitát lezártuk.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Ki az, aki 
ezt támogatja. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Négy. 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a részletes 
vitáról szóló jelentést is elfogadtuk.  

Köszönöm szépen osztályvezető úrnak, hogy jelen volt és segítette a vitát. A 4. 
napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a termőföld 
megadóztatásának elkerülése érdekében történő módosításáról 
szóló T/3155. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az 5. napirendi pont tárgyalására, amely a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvénynek a termőföld megadóztatásának elkerülése érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amelyet Sallai R. Benedek LMP-s képviselő 
nyújtott be. Szél Bernadett képviselő asszony eljött a vitára, amit megköszönök, és 
meg is adom a szót önnek, képviselő asszony.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Ez a törvényjavaslat arról rendelkezik, hogy az 
adóztatható tárgyak köréből a termőföld mint olyan kerüljön ki. Gyakorlatilag azt 
kodifikáltuk, hogy a helyi adókról szóló törvény nem vonatkozhat a termőföldre, 
ugyanis azt vettük észre, hogy a vidéki települések egyre nagyobb számban 
folyamodnak kényszerből ehhez az új adónemhez, birtokméret nélkül sújtva ezzel 
kifejezetten a kis- és közepes családi gazdaságokat.  

Mondanék néhány példát. Balmazújvárosban évi 300 forintot, Hajdúhadházon 
évi 400 forintot kell fizetni aranykoronánként, míg Mikepércsen évente 10 ezer forint 
terheli a földtulajdonosokat hektáronként. Úgy tudjuk, hogy Hajdúnánáson és 
Hajdúböszörményben a közeljövőben tervezik bevezetni ezt a földadót, jövőre pedig 
önkormányzatok százai dönthetnek annak a termőföldadónak a bevezetéséről, amely 
pont a nagybirtokokat nem érinti, hanem kifejezetten a kicsi és a középbirtokokat 
sújtja. Ez ellen határozottan tiltakozik a Lehet Más a Politika, ezért adtuk be ezt a 
törvényjavaslatot, amihez most az önök támogatását kérjük.  
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Álláspontunk szerint nem új sarcokat kell kialakítani kormányoldalról annak 
érdekében, hogy a kistelepülések fedezni próbálják a forrásaikat, hanem valódi helyi 
gazdaságfejlesztési programokat kell beindítani, helyben kell tartani a jövedelmeket, 
és segíteni kell a kis- és középvállalkozások kialakulását, illetve megerősödését, 
fejlődését. Ráadásul azt vettük észre, hogy a kormányzatban is van némi polémia 
ezzel az adónemmel kapcsolatban, ugyanis Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter már többször jelezte, hogy nem támogat semmi olyan intézkedést, amely a 
földművelést sújtja, ezért arra kért minden önkormányzatot, amely kivetette ezt a 
gazdákat sújtó földadót, hogy azt vonják vissza. Ezzel szemben Tállai államtitkár úr 
azt kommunikálta, hogy szerinte nincs is földadó Magyarországon, miközben ennek 
az elméletileg nem létező adónak – viszont, mint a példákon keresztül már mondtam, 
annál is inkább létező adónak – a visszavonását kérte Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter.  

Számos kérdés merült fel bennünk is ezen a ponton. Egyrészt hogy lehet az, 
hogy Fazekas miniszter úr 2012-ben még veszélyesnek tartott egy adónemet, erre a 
kormány azt kiveti. A másik az, hogy kinek hazudnak, vagy ki hazudik itt egész 
pontosan a gazdálkodóknak és ki hazudik az önkormányzatoknak, mert nyilvánvaló, 
hogy a két állítás egész egyszerűen nem állja meg a helyét. De felmerülnek itt olyan 
kérdések is, hogy vajon ki irányítja ebben az országban a termőfölddel kapcsolatos 
szakpolitikát, ha a szakminiszter tiltakozása dacára egy ilyen adónemet be lehet 
vezetni.  

A Lehet Más a Politika egy olyan törvényjavaslatot hozott a tisztelt bizottság 
elé, amely pontot tesz ennek a polémiának a végére, és egyértelműen kimondja, hogy 
ezt az adónemet Magyarországon nem lehet bevezetni, a kis- és közepes 
gazdálkodókat nem lehet sújtani egy ilyen adónemmel. Ehhez kérem megtisztelő 
figyelmüket és támogatásukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban van-e észrevételük, véleményük. Z. 
Kárpát Dániel alelnök úré a szó.  

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Meg kell jegyezni, hogy abban a sajátos nemzetgazdasági környezetben, ahol 
tárgyalunk erről az indítványról, számos egzotikus adófajtát érhetünk tetten, számos 
olyan adótípus látható, amely vagy nem volt meg még 2010-ben, vagy pedig nem 
emelték ilyen mértékűre. Ebben a túladóztatott környezetben ezt a társadalmi 
csoportot egy újabb adótípussal terhelni, vagy legalábbis ennek kapuját kinyitni eleve 
veszélyes volt.  

Az önkormányzatok forráshiányának ismeretében abszolúte várható, hogy a 
következő időszakban ha nem is több száz, de biztos, hogy több tucat önkormányzat 
végig fogja gondolni annak lehetőségét, hogy ezzel a terhelési móddal is enyhítsen a 
saját vállára nehezedő nehézségeken. Elmondható ugyanakkor, hogy a kormányzat 
részéről is érezhető bizonyosfajta tanácstalanság, hiszen retorikailag meg kívánják 
védeni a magyar földet, ezzel szemben a helyzet az, hogy tulajdonképpen 
átjátszhatóvá tették, engedték betenni a tőke szabad áramlása alá, ami nem volt 
egyértelmű európai uniós elvárás.  

Még az Unión belül is tudnánk mondani legalább öt-hat olyan országot, 
amelyek egy cipőben jártak Magyarországgal, egy időszakban csatlakoztak a 
szervezethez, mégsem tették ennyire nyílttá a földpiacukat. Hogy ezt aztán hogy 
akadályozták meg, például egy tisztességes üzemszabályozási törvénnyel, amellyel 
Magyarország kormánya még mindig adós, vagy más módszerekkel, akár 
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fogyasztóvédelmiekkel, az lényegében mindegy, de mindenki megtalálta a számára 
használható eszközrendszert.  

Ezzel szemben Magyarországon olyan folyamatok figyelhetők meg, hogy 
miközben még az úgynevezett ingatlanfejlesztések tekintetében is konkrétan magyar 
hektárok kerülnek külföldi tulajdonba – tehát nem bérleti jog alá, nem haszonbérlet 
alá, hanem külföldi tulajdonba –, emellett az is látható, hogy az a kevés gazdálkodó, 
aki még csodás módon valahogy működni tud, az újabb terhelésekkel, újabb 
adótípusokkal kell hogy szembenézzen könnyítések helyett. Éppen ezért a Jobbik 
nemcsak hogy tárgyalásra méltónak tartja ezt a javaslatot, de abszolút 
támogatandónak, és legalább annak az esélyét meg kívánjuk teremteni, hogy egy 
érdemi és szakmai vita folyjon erről. Erre kérjük tehát a bizottság tisztelt tagjait is. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Csak kiegészítésként szeretném megjegyezni, 

hogy a hatályos magyar törvények szerint külföldiek termőföldet nem vásárolhatnak 
Magyarországon. Ez már többször, több alkalommal előkerült a parlamenti vitában is 
a Jobbik részéről. (Z. Kárpát Dániel: És fogunk is még erről vitatkozni.) A hatályos 
törvények szerint ez továbbra is kizárt, tehát külföldi magánszemély magyar földet 
nem vásárolhat. A termőföld esetében ez teljesen kizárt. Fejlesztési területekről 
beszélhetünk ugyan, de az más kategória, az nem a termőfölddel összefüggő kérdés.  

Van-e további észrevétel, vélemény a javaslathoz? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, szavazásra kerül sor.  

Aki támogatja Sallai R. Benedek képviselő úr önálló indítványának a 
tárgysorozatba vételét, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tíz. A bizottság 5 igen 
szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem támogatja a tárgysorozatba vételt.  

Köszönöm szépen Szél Bernadett képviselő asszonynak, hogy elfáradt és 
segítette a bizottság munkáját.  

Az MNB ellenőrzési tevékenységének hatékonyabbá tétele 
érdekében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/3947. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

6. napirendi pontként a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési tevékenységének 
hatékonyabbá tétele érdekében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell dönteni, melyet Hegedűs Lorántné és 
Volner János képviselők nyújtottak be. Kérdezem Volner János képviselő urat, hogy 
van-e kiegészítése a javaslattal kapcsolatban.  

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Nincs, elnök úr.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, hogy van-e észrevételük, véleményük ezzel 

kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Aki támogatja a tárgysorozatba vételt, az kézfelemeléssel jelezze (Szavazás.) 

Négy. Ki nem támogatja. (Szavazás.) Négy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. A 
bizottság 4 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt.  

A 7. napirendi pontot levettük a napirendről.  
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A Magyar Nemzeti Bank felelősségéről a bróker- és bankbotrányok 
kapcsán címmel benyújtott T/4223. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

8. napirendi pontként a Magyar Nemzeti Bank felelősségéről a bróker- és 
bankbotrányok kapcsán címmel benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell határoznunk, amelyet Szabó Timea képviselő nyújtott be. Képviselő asszony eljött 
a vitára. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási igénye. (Szabó Timea: Igen.) Öné a szó, 
képviselő asszony.  

 
SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Csak 

nagyon röviden ismertetem, hogy meggyőződésünk szerint miért van szükség erre a 
törvényjavaslatra. Azt nem kell részletesen indokolni, hogy a Quaestor-botrány körül 
milyen kérdések, milyen rendszerszintű problémák merültek fel az elmúlt hetekben. 
Jól látjuk, attól függetlenül, hogy a pénzügyi vállalkozások vagy hitelintézetek milyen 
felelőtlenül viselkednek, sajnos az állami szerveknek, így a Magyar Nemzeti Banknak 
is van ebben a botrányban felelőssége. Amíg a Magyar Nemzeti Bank különböző kétes 
megítélésű befektetéseket eszközöl – csodazongorát, egyéb hangszereket, 
ingatlanportfóliót épít ki, illetve alapítványt gründol –, addig azt látjuk, hogy azt a 
tevékenységet, ami elsődleges szerepe lenne, a pénzügyi ellenőrzést nem képes 
megfelelően ellátni. Amikor 150 milliárd forint értékben fiktív kötvényeket lehet 
kibocsátani, akkor felmerül a Magyar Nemzeti Bank felelőssége is. Itt két eset 
lehetséges: az MNB vagy tudott a Quaestor-botrányról – ha igen, akkor ezért merül 
fel a felelőssége –, vagy nem tudott a Quaestor-botrányról, akkor pedig azért merül 
fel a felelőssége.  

Tekintettel arra, hogy korábban a PSZÁF-ot leválasztották az MNB-ről, illetve 
egyéb olyan lépések is történtek, amelyek idevezethettek ehhez a botrányhoz, ezért a 
PM nem egy egyszeri, csak erre a problémára fókuszáló törvényjavaslatot nyújtott be, 
hanem rendszerszintű megoldással kívánunk javítani a helyzeten annak érdekében, 
hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő. Például nem tartjuk igazságosnak azt, hogy 
miután a Quaestor-befektetésekkel kapcsolatban a Beva egyértelműen jelezte, hogy a 
Bevának nincs felelőssége ebben az ügyben, a már korábban benyújtott és elfogadott 
törvényjavaslat mégis ezt állapította meg, illetve a Beva-tagok fizetik ki a befektetők 
és az állam hanyagságából vagy a politikai összefonódásból származó károkat.  

A PM ezért egy igazságosabb és rendszerszintű megoldást javasol. Javasoljuk 
például ebben a most benyújtott törvényjavaslatban, hogy a pénzügyi felügyelet 
hatáskörét ellátó MNB is járuljon hozzá az OBA forrásaihoz 50 százalékig, de 
legfeljebb az MNB nyereségének 50 százalékáig. Ehhez eddig csak a bankok járultak 
hozzá, de az előbb elmondottak alapján világos, hogy az MNB is felelős ezért a 
dologért. Amikor nem piaci kudarc, hanem egyértelműen bűncselekmény miatt 
következnek be ilyen káresemények, amelyek ráadásul megfelelő ellenőrzéssel 
felderíthetők lettek volna, akkor igenis felmerül az MNB felelőssége is. Ezt igazolja 
egyébként a PSZÁF 2013-as augusztusi jelentése is, amelyben már egyértelműen 
kimondják a Quaestorral kapcsolatban felmerülő problémákat.  

A másik, ami szerepel ebben a javaslatban, hogy az MNB nyeresége legfeljebb 
20 százalék erejéig hozzájárul a Beva forrásaihoz, ugyanazon okból, amit az előbb 
felsoroltam, illetve maximum 50 százalékig ugyanazokkal az indokokkal.  

Egy másik nagyon fontos része ennek a javaslatnak az, hogy meggyőződésünk 
szerint a PSZÁF 2013-as beolvasztása az MNB-be hiba volt, látszik is, hogy így nem 
működik a rendszer, nem tudnak megfelelő pénzügyi felügyeletet, ellenőrzést 
gyakorolni. Ezért ez a javaslat azt tartalmazza, hogy új pénzügyi felügyeleti hatóság 
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jöjjön létre, amelyik ellátja a korábbi PSZÁF-feladatokat. Illetve tartalmazza a javaslat 
a korábbi vagyonzárolási törvény kiterjesztését az MNB- és állami, politikai vezetők 
magánvagyonára is, ha bebizonyosodik, hogy a tevékenységük közrejátszott a kár 
létrejöttében.  

Még egyszer mondom, meggyőződésünk az, hogy a korábban Rogán Antal által 
benyújtott törvényjavaslat és az elfogadott törvény egyrészről a felelősséget elmossa, 
másrészről olyanokra tereli a kártérítés felelősségét, akik ebben nem voltak hibásak. 
Ez a törvényjavaslat a jövőre vonatkozóan is rendezni kívánja az egész rendszerszintű 
problémát, és nemcsak kizárólag ezt. Ehhez kérjük az önök támogatását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e hozzászólási igényük. Igen, Riz Gábor képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Egy apró, de fontos tényre szeretném felhívni a képviselő 

asszony figyelmét. Amikor az elmúlt időszakban az ellenőrző szerv integrációja 
megtörtént az MNB-hez, akkor szigorodtak meg a feltételek, és attól kezdve derültek 
ki sorban egymás után azok a turpisságok, amelyeket a pénzügyi szervezetek az 
elmúlt időszakban elkövettek. Ennek eredményeként buktak ki ezek a botrányok. 
Ezért úgy gondolom, hogy továbbra is maradni kellene ezen az úton, és az integráció 
eredményét próbáljuk meg elfogadni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még további hozzászólási igény a 

képviselők részéről? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, visszaadóm a szót a 
képviselő asszonynak.  

 
SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm 

a hozzászólást, amivel sajnos nem tudok egyetérteni, mert ha ilyen hatékonyan 
működött volna az integráció után a felügyelet, akkor nem derült volna ki sorra szinte 
minden héten egy-egy újabb brókerbotrány. Látszik, hogy sok milliárdos kár 
keletkezett a kisbefektetőknél. A gyakorlat sajnos nem azt mutatja, hogy ez működött 
volna. S mint mondtam, a 2013. augusztus 29-i keltezésű PSZÁF-jelentés pontosan 
azokat a problémákat listázza a Quaestor-ügyben, amik most kiderültek, illetve 
amikre most – sajnos későn – fény derült. Ha működött volna az integráció, akkor az 
MNB ezzel a 2013. augusztus végén kelt levelezéssel, és azzal a figyelmeztetéssel, amit 
a Quaestor kapott, valamit kezdett volna. Legalábbis utána a Quaestor októberig 
kapott határidőt ezeknek a pontoknak a teljesítésére. Minimum 2013 októberében 
valamiféle ellenőrzést tarthatott volna a Quaestornál annak idején, hogy megnézze, 
teljesültek-e a PSZÁF által előírt feladatok, illetve kötelezettségek, de ez nem történt 
meg. Tehát vagy elkallódott ez a jelentés az integráció után, vagy egész egyszerűen 
valakik szándékosan el akarták ezt tussolni és nem akartak foglalkozni vele. Ez sajnos 
azt erősíti meg, hogy az integráció nem működik és szükség van egy ilyen felügyeletre. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki a bizottság tagjai közül támogatja, hogy a 

képviselő asszony által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételre kerüljön, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. A 
bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét.  

A 8. napirendi pont tárgyalását lezárom.  
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Az egészséges ivóvízhez való hozzáférésről szóló T/4173. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

A 9. napirendi pontra térünk át, az egészséges ivóvízhez való hozzáférésről 
szóló törvényjavaslatra, amelyet szintén Szabó Timea képviselő asszony nyújtott be. 
Itt a bizottságnak szintén a tárgysorozatba vétel tekintetében kell döntést hoznia. 
Megadom a szót a képviselő asszonynak.  

 
SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Ez a 

törvényjavaslat úgy módosítaná a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt, hogy 
biztosítsa az egészséges ivóvízhez való alanyi jogi hozzáférést mindenki számára, aki 
legálisan tartózkodik egy bizonyos lakóhelyen, azaz akinek az önkormányzat vagy 
állami szerv kiadott lakcímkártyát. Sajnos mostanában derült fény arra a problémára 
– és ez a probléma több százezer családot érinthet, kisgyermekes családokat, időseket 
–, hogy az önkormányzatok lehetővé teszik az állandó lakcímre történő bejelentkezést 
olyan területekre – ezek tipikus zártkerti övezetek –, amelyek a közigazgatási határon 
átnyúlnak és spontán kinövések, tanyasi beépítésű úgynevezett bokortelepülések, 
szélsőséges esetben még borospincék is. A jelenség oka az, hogy az elmúlt években 
vagy rezsitartozás, vagy devizahitel-tartozás miatt rengetegen elvesztették az 
otthonukat és kénytelenek voltak beköltözni ilyen bokortelepülésekre, mondom, 
szélsőséges esetekben borospincékbe, ahova az önkormányzat kiadott nekik 
lakcímkártyát. A víziközmű-szolgáltatásról szóló jelenleg hatályos törvény 
megállapítja ugyan a felelősséget, hogy az ivóvizet biztosítani kell, ugyanis ezeken a 
településeken, ezeken a lakhelyeken nincs megfelelő ivóvízellátás, viszont a 
hatóságokat annak ellenére sem kötelezi az ivóvízellátás biztosítására, hogy ők adták 
ki a lakhatási engedélyt.  

Meggyőződésünk szerint az alkotmányból, az alkotmányos alapjogokból 
következik az egészséges környezethez való jog, az egészséghez való jog, az emberi 
méltósághoz való jog, az, hogy Magyarország klímájából is adódóan nélkülözhetetlen 
a megfelelő ivóvízellátás. A PM törvénymódosításának az a lényege, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján az ellátásért felelős megjelölt 
államnak, illetve önkormányzatnak minden olyan területen kelljen biztosítania a 
vezetékes vízszolgáltatás kiépítését, ahova engedélyezték a lakhatást. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy itt adódnak problémák, például a szennyvízszolgáltatás vagy a 
lakosság önerejének hiánya, viszont erre rendelkezésre állnak EU-s források, 
amelyekből ezt biztosítani lehetne. Itt több százezer ember élhetéséről, 
tisztavízellátásáról van szó. Annak érdekében nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot, 
hogy a törvényalkotók segítsenek azoknak az elszegényedett családoknak, akik 
önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe, hogy ők is hozzájuthassanak az 
egészséges ivóvízhez az állam vagy a hatóság által engedélyezett lakóhelyükön. Ehhez 
kérjük az önök támogatását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e észrevételük ezzel kapcsolatban. Galambos Dénes képviselő úré a szó.  
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Gondolom, 

hogy a fogalmakat helyre kellene tenni. Zártkertnek nevezzük azokat az ingatlanokat, 
amelyekről szó lehet.  

Azért kértem szót, mert az, amit képviselő asszony az indítványában felvázol, 
egy érdekes helyzet. Emlékeim szerint több mint tíz évvel ezelőtt tette lehetővé egy 
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olyan jogszabály a zártkertekbe való állandó lakosként történő bejelentkezést, amely 
elég komoly kritika tárgyát képezi az én szememben. Ezek korábban kertek voltak. Az 
én választókerületem közelében, Dunaújváros környékén vannak olyan területek, 
ahol korábban szőlőművelés, állattartás folyt, és ez a gyakorlatilag téves jogszabályi 
rendelkezés lehetővé tette az emberek számára az ott történő folyamatos lakhatást, 
annak ellenére, hogy ezek a műszaki állapotuk miatt alkalmatlanok erre, mert 
szigeteletlenek, satöbbi, nem sorolom tovább, hogy milyen minőségű ingatlanokban 
laknak ott az emberek. Ezeknek a kérdéseknek a megoldását akár uniós forrásból, 
akár hazai költségvetésből nem látom reális lehetőségnek. Akik vállalták az ezekbe a 
lakhatásra nemigen szolgáló ingatlanokba való beköltözést, azoknak számolniuk 
kellett ezzel, aki meg nem számolt ezzel, annak az esetében a költségvetés jelenlegi 
helyzetében ezt a problémát nem tudjuk megoldani. Arra történtek lépések, hogy 
ezeket a területeket a szemétszállításba bevonják, az utak tekintetében szintén 
történtek lépések, azonban a vezetékes vízellátást és a szennyvízelvezetést én nem 
látom kivitelezhetőnek és nem is tartom indokoltnak ezeken a területeken. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási igény van-e a bizottság tagjai 

részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét, az kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Három. A bizottság 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem 
támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét.  

Képviselő asszonynak köszönöm szépen, hogy a bizottság ülésére elfáradt és 
segítette a munkánkat. A 9. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történő 
kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-mentesítéséről 
szóló T/4198. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 10. napirendi pontra, az offshore vállalkozásoknak a közpénzek 
felhasználásából történő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-
mentesítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalására, amely T/4198. számon került 
benyújtásra. A javaslatot dr. Schiffer András frakcióvezető úr jegyzi. Szél Bernadett 
képviselő asszony azért fáradt el a bizottság ülésére, hogy az indítvány mellett 
érveljen. Öné a szó, képviselő asszony.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Az LMP-nek jó ideje töretlen javaslata és törekvése, hogy a 
gazdasági és jogi értelemben vett offshore cégeket kiseprűzzük a közpénzek közeléből. 
Ez egy újabb kísérlet – ami önök előtt fekszik az asztalon – arra, hogy ez 
megtörténjen.  

Egészen tárgyszerűek vagyunk. A 4. pontban a-tól o-ig, Anguillától Vanuatuig 
felsoroljuk, hogy milyen mikroállamokat tekintünk adóparadicsomoknak, az ott 
letelepedett cégeket pedig offshore cégeknek. Álláspontunk szerint ilyen cégeknek 
sem a közbeszerzésekben nem lenne joguk részt venni, állami megbízást nem 
kaphatnának, illetve köztisztviselőknek és vezetőknek nem lehetne ilyen cégekben 
tulajdonuk.  

Az offshore cégekkel kapcsolatban engedjenek meg két érvet, ami véleményem 
szerint mindenképpen arra kell ösztönözze önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot. 
Egyrészt minden egyes forint, amit egy offshore cég közreműködésével adózik egy 



26 

cég, idehaza kieső adóbevétel. Ezek a kieső adóbevételek pontosan az olyan 
közszolgáltatások finanszírozásából hiányoznak, amelyekre oly nagy szükségük van a 
magyar polgároknak. Az államnak igenis joga van kinyilvánítani azt, hogy aki nem 
vállalja a közterheket, az ne a köz pénzéből éljen. Ez a javaslatunk lényege, amikor 
arról beszélünk, hogy közbeszerzésekre nem engednénk az ilyen cégeket, állami 
megbízást nem kaphatnának, illetve állami vezetők, köztisztviselők ilyen cégekben 
nem birtokolhatnak tulajdonrészt.  

Másrészt engedjék meg, hogy azt a szempontot is bemutassam, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy ráadásul tisztességtelen versenyelőnyhöz is jutnak ezek a 
cégek, szemben azokkal a cégekkel, amelyek Magyarországon a magyar rendszer 
szerint adóznak. Kiszorítják ezeket a cégeket a versenyből, és nem utolsósorban ezek 
miatt a cégek miatt nem lehet csökkenteni a vállalkozások terheit, ami pedig az LMP-
nek kifejezett törekvése.  

Pontos statisztika nincs arra, amely azt szolgálná, hogy megmérjük, mekkora 
veszteség éri az államot évről évre e cégek révén, erre csak becslések vannak, amelyek 
közül kettőt szeretnék bemutatni. Az egyik becslés szerint 100 milliárdos a kiesés 
évente, de van olyan felmérés, amely szerint az elmúlt három évtizedben az 
államadósságunk két és félszerese áramlott ki offshore-on keresztül az országból. 
Sajnos Rogán Antal nincs jelen a bizottsági ülésen, de mindannyian tudjuk, hogy a 
letelepedési kötvényekben is offshore cégek jutottak helyzetbe. Az Eiffel-palota esete 
is ezt mutatja, amit az MNB nemes egyszerűséggel egy offshore hátterű cégtől vett 
meg, és az adózatlan nyereség 4-5 milliárd forint volt ebből a bizniszből. Ezek a 
pénzek keserűen hiányoznak itthon olyan programok megvalósításához, mint például 
az LMP-nek a dolgozói szegénység felszámolására irányuló törekvése.  

Tisztelettel kérem önöket, hogy egyszer s mindenkorra tegyünk pontot az 
offshore vállalkozásoknak a magyar állampolgárokat és a magyar adófizetőket 
kiszipolyozó voltára, tüntessük el az offshore-t a közpénzek közeléből. Azt várom a 
Fidesztől és a KDNP-től, hogy támogassa ezt a javaslatot. Tisztelettel kérem önöket, 
hogy eszerint szavazzanak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e észrevételük a javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Annyit mindenképpen elmondanék, hogy az alapgondolattal teljesen 

egyetértünk. Én magam is azt gondolom, hogy az offshore cégeknek nincs 
keresnivalójuk a magyar piacon. Azonban két probléma van. Az egyik az, hogy az 
uniós jogszabályok miatt azokat a cégeket, amelyek adóoptimalizálásra használják ezt 
a lehetőséget, de egyébként az Európai Unió bármely tagországában bejegyzett 
cégként működnek, nem tudjuk a hazai közbeszerzési eljárásokból kizárni. Egyébként 
a hatályos jogszabályok alapján minden pályázónak fel kell tüntetnie a teljes 
tulajdonosi hátteret. Megjegyzem, ezt a törvényt mi fogadtuk el, ez a Fidesz-KDNP-
kormány idején került benyújtásra és elfogadásra. A korábbi időszakban bárki simán 
megtehette, hogy a valós tulajdonosi háttér feltárása nélkül offshore cégekkel 
pályázott hazai közbeszerzésekben. Ezt ma már senki nem teheti meg, de mint 
mondtam, sajnos vannak olyan esetek, amelyek az uniós jogszabályok miatt nem 
megkerülhetők. Azt gondolom, hogy a hazai szabályozás ma is kellően körültekintő és 
alapos e tekintetben, és amit nemzeti hatáskörben meg tudunk oldani, azt az elmúlt 
években meg is tettük.  

Viszonválaszra megadom a szót a képviselő asszonynak.  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelettel felhívom a figyelmét arra, hogy az LMP következetesen gazdasági és jogi 
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értelemben vett offshore cégekről beszél, míg önök csak jogi értelemben vett offshore 
cégekről beszélnek. A magyar nemzetnek van lehetősége arra, hogy a közpénzek 
közeléből eltakarítsa azokat a gazdasági értelemben vett offshore cégeket, amelyek, 
mint említettem, az adófizetőkön élősködnek. Nincs olyan uniós szabály, amely ezt 
megtiltaná nekünk, ezért kérem, hogy erre ne hivatkozzon. Ha a bizottság 
továbbengedi ezt a javaslatot, akkor a magyar parlament hozhatna egy olyan 
szabályozást, amelyben az itt említett, a-tól o-ig felsorolt államokban bejegyzett cégek 
nem nyerhetnének közbeszerzést, nem kaphatnának állami megbízást, illetve állami 
vezető, köztisztviselő nem tulajdonolhatna ilyen cégekben részesedést. Erre nekünk 
minden jogosítványunk megvan ebben az országban.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Három. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt. A bizottság 3 igen 
szavazattal, 4 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét.  

Köszönöm szépen. A 10. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Az egyes törvényeknek a dolgozói szegénység elleni küzdelem 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/4291. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Rátérünk a 11. napirendi pontra, az egyes törvényeknek a dolgozói szegénység 
elleni küzdelem érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalására, amelyet Schiffer András és képviselőtársai nyújtottak be. Megadom a 
szót Szél Bernadett képviselő asszonynak.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Ismételten köszönöm a szót, 

elnök úr. A dolgozói szegénység felszámolására tett törvényjavaslatunk öt nagyon 
fontos lépést tartalmaz, amely garantálná azt, hogy Magyarországon egy kicsit 
könnyebb legyen a dolgozó emberek élete.  

Első javaslatunkban a minimálbért a létminimum fölé emeljük olyan módon, 
hogy megváltoztatjuk az adókulcsokat, tehát progresszív adózást javaslunk, valamint 
a munkavállalói járulékok csökkentését. Ezzel a javaslatunkkal a minimálbéren élő 
emberek 21 ezer forinttal keresnének többet, az átlagbéren lévő embereknek pedig 38 
ezer forinttal több maradna a pénztárcájukban.  

Második javaslatunk a közszférában hét éve befagyasztott béreket emelné. 
Felhívom a figyelmüket arra, hogy a közszférában jelenleg egyharmados a dolgozói 
szegénység, közel 200 ezren keresnek minimálbért vagy a garantált bérminimum 
alatt, ami sajnos a létminimum alatt van.  

Harmadik javaslatunk kifejezetten a gyermekes családok terheit csökkentené, 
méghozzá olyan módon, hogy ha a gyermekük 24 évesnél fiatalabb és felsőoktatási 
tanulmányokat folytat, akkor a családi adókedvezményt és a családi pótlékot 
használhatná a család. Ilyen módon segítenénk azt, hogy nemcsak a gyermek 18 éves 
koráig kapnak könnyítést a családok, hanem azt követően is, figyelembe véve, hogy 
amikor a 18 éves gyermek felnőtté válik, nagyon sok esetben nem tudja elkezdeni a 
kereső életmódot. Ez kifejezetten akkor jellemző, ha egyetemre vagy főiskolára megy. 
Ezért ez a javaslat indirekt módon egy támogatást is adna annak érdekében, hogy a 
fiatalok tanuljanak tovább a felsőoktatásban.  

Negyedik javaslatunk a vállalkozásokra vonatkozik, méghozzá az olyan kezdő 
vállalkozásokra, amelyek kifejezetten kicsik, önfoglalkoztatók. Most egy nagyon 
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szomorú rendszer van, e cégek bevételének a kétharmada gyakorlatilag eltűnik a 
NAV-nál, ezért ezek a vállalkozások nem tudnak megerősödni, nem tudnak fejlődni. 
Mi azt javasoljuk, hogy 6 és fél százalékos járulékcsökkentést kapjanak ezek a cégek.  

Ötödik javaslatunk pedig Magyarország Európa-rekorder áfáját csökkentené, 
méghozzá a helyben termelt élelmiszerek vonatkozásában. Itt kifejezetten a nyers 
gyümölcs, a zöldség, a friss, nem tartósított kenyér, pékáru, friss tej, liszt, rizs, 
nyershúsfélék, tojás, valamint az édesvízi halak áfáját csökkentenénk 5 százalékra.  

Ezeket a változtatásokat tartalmazza az a javaslatcsomag, amely önök előtt 
fekszik az asztalon. Tisztelettel várom a kérdéseket, illetve kérem a támogatásukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e észrevételük, véleményük. Riz Gábor képviselő úré a szó.  
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm. Azzal együtt, hogy szimpatikus az, amit a 

képviselő asszony elmondott, néhány pontosítást hadd tegyek. A közszférában mióta 
van bérbefagyasztás? Hét éve. Ehhez képest az oktatás, az egészségügy, a szociális 
ágazat, a rendvédelmi dolgozók bérének növelése, az életpályamodell megalkotása és 
a hozzárendelt források nem ezt igazolják, hanem az ön mondandójával ellentétben 
ezekben a szegmensekben már sikerült a közszféra dolgozóinak életminőségén 
javítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Képviselő asszonynak viszonválaszra megadom a szót.  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Tisztelt Képviselőtársam! 

Bizonyára tisztában van azzal, hogy milyen bérköveteléseik vannak a szociális 
dolgozóknak vagy a szakápolóknak. Azt gondolom, az lenne a minimum, hogy a 
kormány ezt teljesíti. De a mi javaslatunk ezen túlmutatóan kifejezetten arról szól, 
hogy egy olyan új bértábla jöhessen létre, amelyben a garantált illetmény egyetlen 
fizetési fokozatban sem lehetne kevesebb, mint a létminimum. Azt gondolom, hogy a 
közszférában dolgozókkal kapcsolatban ez a minimum, amit meg kell tenniük, illetve 
már jóval korábban meg kellett volna tenniük.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a szóban 

forgó törvényjavaslat tárgysorozatba vételét támogatja. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 
7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatja a törvényjavaslatot.  

Köszönöm szépen Szél Bernadett képviselő asszonynak, hogy a vitában részt 
vett és segítette a bizottság munkáját. A 11. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

12. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
felvetésük, észrevételük, javaslatuk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, a 12. 
napirendi pontot is lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok.  A bizottsági ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 
 
 
 


