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Napirendi javaslat 

 
1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7309. szám)  
(A Magyarországi nemzetiségek bizottsága önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7398. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7401. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

4. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6987. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

5. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7396. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

6. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 
2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7378. szám)  
(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Előterjesztőként)  
(Kijelölt bizottság)  
 

7. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7407. szám)  
(Balla György, dr. Gulyás Gergely, Bánki Erik és Gyopáros Alpár (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
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8. Rendkívüli számvevőszéki ellenőrzési vizsgálatok kezdeményezése egyes 
kormányzati közpénzpazarló intézkedések ügyében címmel benyújtott 
határozati javaslat (H/7300. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

9. A Honvéd Egészségpénztár önhibájukon kívül kárt szenvedett tagjainak 
megsegítéséről szóló határozati javaslat (H/8374. szám)  
(Demeter Márta, Tóbiás József, dr. Tóth Bertalan, Gőgös Zoltán, dr. Szakács 
László, Bangóné Borbély Ildikó, Tukacs István, Gúr Nándor, Heringes Anita, 
Kiss László, dr. Legény Zsolt, Teleki László, dr. Varga László és Velez Árpád 
(MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

10. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Czomba Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Hollik István (KDNP)  
Velez Árpád (MSZP)  
Volner János (Jobbik)  
Varju László (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bencsik János (Fidesz) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) dr. Czomba Sándornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója    
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Aradszki András államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Szabó Timea (független) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
Demeter Márta (MSZP) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
 

Megjelent 

Fuzik János, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek 
bizottságának elnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

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

Tisztelt képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülés napirendjét. 
Kérdezem, van-e javaslatuk, kiegészítésük ehhez. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben 
nincs, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja? Kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. - Látható többség.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Nincs.) Tartózkodás? (Nincs.) Nem volt. A bizottság egyhangú 
döntéssel elfogadta a napirendjét.  

A jelenléti ívet átnézve megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról 
szóló T/7309. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontunk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, mely a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságának önálló indítványa. Külön köszöntöm Fuzik János bizottsági elnök urat; 
legyen kedves az asztalhoz fáradni mint előterjesztő. (Megtörténik.) A részletes vita 
során a törvényjavaslathoz beérkezett módosító indítványok kapcsán mind az 
előterjesztő, mind a kormány álláspontját kérem majd ismertetni. 

Javaslom, hogy a vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ez ellen bárkinek 
kifogása? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm szépen. 

A részletes vita első szakaszában a házszabály 44. § (1) bekezdésének való 
megfelelésről kell döntenünk. Ki az, akinek az a véleménye, hogy az előterjesztés 
ennek a követelménynek megfelel? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, ez 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
bizottság ezt elfogadta.  

Így a részletes vita első szakaszát lezárjuk, áttérünk a részletes vita második 
szakaszára. 

Képviselői módosító indítvány ehhez a javaslathoz nem érkezett, így a vita 
lezárásáról és a jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja azt, hogy a 
részletes vitát lezárjuk? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
megállapítom, hogy egyhangúlag így döntött a bizottság. 

Kérem, aki a részletes vitáról szóló jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez szintén egyhangú döntés.  

Fuzik János elnök úrnak, illetve Fónagy János államtitkár úrnak és 
kollégájának megköszönöm, hogy a napirendi pont tárgyalásában részt vett. 

Az 1. napirendi pontunkat lezárom. 
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Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/7398. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra: az egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Köszöntöm Aradszki 
András államtitkár urat az előterjesztő képviseletében; kérem, foglaljon helyet az 
asztalnál. (Megtörténik.) Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek kifogása az ellen, hogy a részletes 
vitát két szakaszban tárgyaljuk. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Az első szakaszban a házszabály 44. § (1) bekezdésének való megfelelésről kell 
döntenünk. Aki az előterjesztést ennek megfelelőnek találja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás. - Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
döntésével az előterjesztést a házszabályi előírásoknak megfelelőnek tekinti.  

Rátérünk a részletes vita második szakaszára. Képviselői módosító indítvány 
nem érkezett, bizottsági módosító indítványunk viszont van. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy a bizottság módosító indítványát támogatja-e. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, elnök úr: a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, 

aki támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ez 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen és 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy benyújtja ezt a módosító indítványt. 

Így a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Aki támogatja, hogy lezárjuk a 
részletes vitát, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 9 igen és 3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitát lezárta.  

Aki elfogadja a részletes vitáról szóló jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 9 igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás. - Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen és 3 tartózkodás 
mellett a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadtuk. 

Köszönöm szépen Aradszki államtitkár úrnak, hogy megjelent a bizottság 
ülésén. A 2. napirendi pontunkat lezárom. 

Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint 
fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 
T/7401. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra: ez az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, 
valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Az előterjesztő részéről köszöntöm Fónagy János államtitkár urat, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból.  

Képviselőtársaimat kérdezem, van-e kifogása valakinek az ellen, hogy két 
szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs ilyen. 
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A részletes vita első szakaszában arról kell döntenünk, hogy az előterjesztés 
megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek. Ki az, aki 
támogatja, hogy ez megfelel? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság 12 igen 
szavazattal ezt megállapítja. 

Így áttérhetünk a részletes vita második szakaszára. Érkeztek képviselői 
módosító indítványok, úgyhogy megkérem az előterjesztőt, a tárcaálláspontról 
tájékoztassa majd a bizottság tagjait.  

Az 1. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 
a tárca álláspontját.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

támogatja Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem 
támogatja. 

A 2. ajánlási számon szintén Volner János képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a kormány nem támogatja. A bizottság tagjait 

kérdezem, ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatja.  
A 3. ajánlási számon szintén Volner János képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja 

Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem támogatja. 
A 4. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja Volner János 

képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem támogatja. 
Az 5. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja 

Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem támogatja. 
A 6. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel.  
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki támogatja Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem 
támogatja. 

A 7. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki támogatja Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem 
támogatja. 

A 8. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki támogatja Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem 
támogatja. 

A 9. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki támogatja Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem 
támogatja. 

A 10. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki támogatja Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem 
támogatja. 

A 11. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki támogatja Volner János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Senki sem 
támogatja. 

A 12. ajánlási számon Volner János képviselő úr indítványa szerepel.  
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Legyünk 
következetesek: nem támogatjuk. 

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

János képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) A bizottság is következetes: 
senki sem támogatja az indítványt. 

Köszönöm szépen. Van egy bizottsági módosító indítvány, amelyet benyújtani 
tervezünk. Kérdezem államtitkár urat, van-e erről tárcaálláspont. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egyelőre 

tárcaálláspont van: a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja ennek a módosító indítványnak a benyújtását. (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 9 igen és 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy ezt a 
módosító indítványt benyújtja. Köszönöm szépen. 

A részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Aki támogatja, hogy lezárjuk a 
részletes vitát, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen és 
3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki az, aki 
ezt támogatja? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen és 3 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta a részletes vitáról szóló jelentést.  

Fónagy államtitkár úrnak köszönöm, hogy a bizottság rendelkezésére állt. A 3. 
napirendi pontot ezzel lezárom. 

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/6987. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra: a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi 
CXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. 
Elvileg dr. Szép-Tüske Rita főosztályvezető asszony jelentkezett az NGM-től mint az 
előterjesztő képviselője, de nincs jelen. (Jelzésre:) Úton vannak; valószínű, hogy nem 
fognak ideérni. Ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy a napirendi pontot 
megtárgyaljuk. 

Képviselőtársaimat kérdezem, van-e valakinek kifogása az ellen, hogy két 
szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, köszönöm szépen. 

Az első szakaszban meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ki az, aki ezt elfogadja? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 10 igen. Ki nem fogadja el? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 10 igen és 2 tartózkodás mellett megállapította, 
hogy a házszabály 44. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelel a törvényjavaslat. A 
részletes vita első szakaszát ezzel lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben módosító indítványként egyetlen 
indítvány érkezett: Szilágyi György és Kepli Lajos képviselő urak indítványa. Az 
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előterjesztő álláspontját nem ismerjük. A bizottság tagjait kérdezem, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatja. Köszönöm szépen. 

Bizottsági módosító indítvány benyújtását tervezzük. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja, hogy a bizottsági módosító indítványt benyújtsuk; 
az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - 
Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen és 3 tartózkodás 
mellett a bizottság döntött a módosító indítvány benyújtásáról. Köszönöm szépen. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja a részletes vita lezárásáról szóló javaslatomat; az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 1 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság úgy döntött, hogy a részletes vitát lezárja.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Ki az, aki 
ezt elfogadja? (Szavazás.) Ez 9 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 1 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta a részletes vitáról szóló jelentést. Ezzel a 4. napirendi pontot 
lezárjuk.  

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7396. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az 5. napirendi pontra, melyben a pénzügyi közvetítőrendszer egyes 
szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját tárgyaljuk. Az NGM részéről Hornung Ágnes 
államtitkár asszony sincs itt; ő is nyilván úton van. A ház elég komoly útvesztőnek 
tűnik, főleg az NGM részére; szerencsére a többi tárca képviselői meg tudták oldani 
ezt a problémát - valószínűleg GPS-szel fölszerelt államtitkárok érkeztek hozzánk. 

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kifogásuk az ellen, hogy két szakaszban 
folytassuk le a részletes vitát. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs kifogás.  

A részletes vita első szakaszát megnyitom, melynek keretében a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről kell döntenünk. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
megállapítom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta. Így a részletes vita első 
szakaszát lezárom. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben a képviselői módosító 
indítványokról kellene szavaznunk, de mivel ilyen nem került benyújtásra, erről nem 
kell szavaznunk.  

Bizottsági módosító indítvány viszont van kettő is, egy hosszabb és egy 
rövidebb.  

Először a rövidebb módosító indítvány benyújtásáról döntünk. Aki támogatja, 
hogy ez benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, ez 9 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen és 3 tartózkodás mellett a bizottság a javaslat 
benyújtásáról döntött. 

Most a hosszabb módosító indítványunk benyújtásáról kérek szavazást. Aki 
támogatja, hogy ez benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 9 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki 
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tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen és 3 tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Ki támogatja az 
indítványomat, mely szerint zárjuk le a részletes vitát? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
ez 9 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 9 igen és 3 tartózkodás mellett a részletes vitát lezártuk. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki 
támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen, 1 nem, 
2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
döntött. Ezzel az 5. napirendi pontunk végére értünk. 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
módosításáról szóló T/7378. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, melynek keretében a szerencsejáték 
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatására kerül sor. A 
kormány képviseletében az NGM részéről természetesen még nem érkezett meg 
senki. Az előterjesztő mi vagyunk, a Gazdasági bizottság, ettől függetlenül a kormány 
részvétele nem lett volna hátrányos a bizottság munkája szempontjából, de enélkül is 
meg tudjuk oldani a feladatunkat. (Volner János megérkezik az ülésre.) Jó napot 
kívánok, képviselő úr! 

Van-e kifogásuk képviselőtársaimnak az ellen, hogy két szakaszban folytassuk 
le a vitát? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs ilyen kifogás. 

Ki az, aki a részletes vita első szakaszában a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelőnek tekinti az indítványt? Kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 11 igen. Ellenvélemény? (Szavazás. - Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság tehát 11 igen szavazattal támogatta a 
házszabálynak való megfelelőséget. Így a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Rátérünk a második szakaszra, melyben a benyújtott önálló képviselői 
indítványokról kell szavaznunk. Három képviselői módosító indítvány érkezett. 

Az 1. ajánlási számon Szilágyi György és Volner János képviselő urak 
indítványa szerepel. Előterjesztőként, a Gazdasági bizottság nevében én nem 
javaslom az indítvány támogatását, de mindjárt szavazunk is róla. Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 9 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen, 9 nem és 1 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatja a módosító indítványt. 

A 2. ajánlási számon szintén Szilágyi György és Volner János képviselő urak 
indítványa szerepel. Előterjesztőként a módosító indítvány támogatását nem 
javaslom. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 
3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 9 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 3 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja 
a módosító indítvány benyújtását. 
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Végül 3. ajánlási számon szintén Szilágyi György és Volner János képviselő 
urak indítványa szerepel. Előterjesztőként nem javaslom a módosító indítvány 
támogatását. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ez 9 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 3 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a módosító 
indítvány benyújtását. 

Ehhez a törvényjavaslathoz nem tervezzük bizottsági módosító indítvány 
benyújtását, így a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Ki támogatja, hogy 
lezárjuk a részletes vitát? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 3 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen, 3 nem és 1 tartózkodás 
mellett a részletes vita lezárásáról döntött a bizottság. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki 
támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen, 3 nem 
és 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
döntött. Így a 6. napirendi pont tárgyalásának végére értünk, ezt lezárhatjuk. 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. 
törvény módosításáról szóló T/7407. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 7. napirendi pontra, melyben a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk. Miután itt is NGM-es képviselet 
lenne, valószínűleg még mindig nem találták meg a helyes utat a Nemzetgazdasági 
Minisztérium kollégái; Hornung Ágnes államtitkár asszonynak üzenjük, hogy nagyon 
vártuk volna, és nagyon sajnáljuk, hogy a bizottság ülésére nem tudott ideérni. 
Legközelebb esetleg igyekezzenek korábban elindulni, hátha akkor megtalálják a 
Gazdasági bizottság üléstermét.  

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kifogásuk az ellen, hogy a részletes vitát 
két szakaszban tárgyaljuk. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs kifogás. 

A részletes vita első szakaszában a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelésről kell döntenünk. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 11 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen és 2 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Így a részletes vita első szakaszát lezárhatjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben képviselői indítványokról kellene 
döntenünk; ilyen módosító indítvány nem érkezett be, sőt bizottsági módosító 
indítvány benyújtását sem tervezzük ehhez a törvényjavaslathoz.  

Így semmi akadálya nincs annak, hogy a részletes vitát lezárjuk. Ki támogatja a 
részletes vita lezárását? (Szavazás.) Ez 13 igen. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangú döntésével lezárta a részletes vitát. 

Ki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 12 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen és 1 tartózkodás mellett úgy döntött a 
bizottság, hogy a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Így a 7. napirendi pontot is 
lezárhatjuk. 
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Ezzel a részletes viták sora véget ért. Maradt még két napirendi pontunk, 
amely képviselői indítványok tárgysorozatba vételéről szól.  

Rendkívüli számvevőszéki ellenőrzési vizsgálatok kezdeményezése 
egyes kormányzati közpénzpazarló intézkedések ügyében címmel 
benyújtott H/7300. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Elsőként, a 8. napirendi pontként Szabó Timea képviselő asszony indítványa 
szerepel: rendkívüli számvevőszéki ellenőrzési vizsgálatok kezdeményezése egyes 
kormányzati közpénzpazarló intézkedések ügyében címmel benyújtott határozati 
javaslatról. 

Megadom a szót előterjesztőként Szabó Timea képviselő asszonynak. 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr; rövid 
leszek, látom, hogy itt nagyon tempósan halad a napirendi pontok megtárgyalása. 

Az én javaslatom arra irányul, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban számos 
olyan hír látott napvilágot, amelyek értelmében felmerül a gyanú, hogy nagyon 
komoly közpénzpazarlást hajtott végre a kormány különböző területeken. Név szerint, 
amiben én kérem majd a határozati javaslatban az ügy tárgyalását és ilyen módon az 
Állami Számvevőszék ellenőrzését, az a milánói expó költésének ügye, a kerítésépítés 
ügye, illetve az MTVA 47 milliárdos adósságátvállalásának ügye. Ezekben az 
ügyekben már részünkről is és talán más pártok részéről is történt feljelentés, 
azonban fontosnak tartjuk azt, hogy az Állami Számvevőszék is vizsgálódjon ezekben 
az ügyekben.  

Mi a PM nevében kértük az Állami Számvevőszéket, hogy vizsgálja ki ezeket, 
azonban a Számvevőszék azt jelezte, hogy ők pártok kérésére nem végeznek 
vizsgálatot. Ezért tartjuk szükségesnek azt, miután az ÁSZ kiemelte, hogy viszont 
országgyűlési felhatalmazással ezt elvégzi, hogy akkor egy határozati javaslat 
keretében az Országgyűlés maga kérje fel az Állami Számvevőszéket ennek a három 
konkrét ügynek a kivizsgálására.  

Pontosan tudjuk azt, hogy a kerítésépítéssel kapcsolatban a Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelő cége nyerte el egy szupergyors meghívásos eljárásban azt 
a 2 milliárdos kerítésépítési tendert, amely cégnek az igazgatósági elnöke Dankó 
István, a tendert kiíró honvédelmi tárca államtitkára is egyben. Ennek a HM EI nevű 
céggel megkötött szerződésnek az alapján bruttó 10 ezer forintos órabérért épült a 
kerítés, akkor, amikor már a kerítésépítés meghirdetésekor megkezdték az 
ingyenmunkaerő toborzását. Tehát azon kívül, hogy itt egyébként felmerül konkrétan 
a hivatali visszaélés, az összeférhetetlenség és még egyéb bűncselekménygyanús 
dolgok is, azon kívül itt erősen felvetődik a közpénzpazarlás ügye is. 

Ugyanilyen ügy a milánói expó is, ahol nem elég, hogy a világkiállítás minden 
idők egyik legdrágább magyar kulturális programja volt, különösen úgy, hogy az 
egyébként befektetett 5,2 milliárd forint egy jelentős része sehol nem található meg 
utána a programban, elég innovatív módon lett ez a pénz amúgy is elköltve. Tudjuk, 
hogy a projekt egy 650 millió forintos összeget kapott a pavilon hazahozatalára, 
egészségközponttá alakítására; ennek egyelőre jele sincs. Különben sem tudjuk, hogy 
ez a sámándobbá alakult pavilon milyen módon tud egészségközponti funkciót 
ellátni. Aztán tudjuk azt, hogy kastélybérlés történt Olaszországban, szintén állami 
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pénzen, ahol Nógrádi György felesége állította ki a festményeit, továbbá Szőcs Géza a 
saját darabját. Aztán volt egy harmincnégyszeresen túlárazott honlap is, 130 milliónyi 
szerződést felejtett el átadni az illetékes minisztérium a világkiállításról, és még 
hosszasan lehetne sorolni ennek az ügynek is a visszásságait.  

A harmadik ügy pedig, amelyben szeretnénk vizsgálatot kérni az Állami 
Számvevőszéktől, az az MTVA pazarló működése. Tudjuk, hogy évi 80 milliárd forint 
lett elkülönítve, ami már több, mint az összes többi magyar tévécsatorna éves 
költségvetése együttvéve. Tehát már eleve egy olyan felduzzasztott büdzsével 
működik a magyar állami televízió, ami indokolatlan. Ehhez képest még le sem telt az 
év, már ősszel kiderült, hogy 50 százalékos hiány mutatkozott, és még pluszban egy 
47 milliárd forintos adósságot kellett átvállalni az államnak ebben az ügyben. Ez 
véleményünk szerint erősen felveti annak a gyanúját, hogy itt valami turpisság történt 
a működésben. Én nem előlegeznék meg semmit ebben az ügyben, pontosan ezért 
kérjük az Állami Számvevőszék vizsgálódását.  

Miután nekünk egyéni képviselőként, frakcióként, pártként s a többi nincs 
módunk, még egyszer hangsúlyozom, az Állami Számvevőszék vizsgálatának 
kérvényezésére, ezért kérjük most egy határozati javaslatban azt, hogy az 
Országgyűlés fogadja el és támogassa, hogy ezekben az ügyekben elinduljon egy ÁSZ-
vizsgálat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszony kiegészítését. Kérdezem a 

bizottság tagjait, van-e észrevételük, véleményük. (Jelzésre:) Volner János képviselő 
úr, öné a szó. 

Észrevételek 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Rövid és általános érvényű 
észrevételem, amely a javaslathoz kapcsolódik, az, hogy magam is jónak tartanám, ha 
az Országgyűlés Gazdasági bizottságának lehetősége lenne különböző gazdasági 
kérdésekben felkérni az ÁSZ-t, akár kisebbségi vélemény nyomán is arra, hogy ezeket 
a vizsgálatokat végezze el. Érdemben ugyanis az ellenzéknek, ha egy bizottságon belül 
folyamatosan leszavazzák, nincs lehetősége arra, hogy ezeket a közpénzeket érintő 
ellenőrzéseket lefolytassa valaki, hiszen a szerv, amelyik erre az ellenőrzésre jogosult, 
az ÁSZ a mi felkérésünk nyomán nem lép. Akkor lép, ha az Országgyűlés bizottságai 
vagy maga az Országgyűlés felkéri őt. Ebben az esetben én indokoltnak tartanám, ha 
a kormány fogadókész lenne az iránt, hogy ha jönnek az ellenzék részéről olyan 
indítványok különböző nagyobb közpénzügyi programokkal kapcsolatban, amit az 
ellenzék kifogásol, vagy úgy gondolja, hogy jó lenne, ha ezt megnézné az Állami 
Számvevőszék, és véleményt mondana arról, hogy tartalmi-szakmai 
követelményeknek egyaránt milyen módon felel meg az adott program, amelyet 
végrehajt például a Magyar Nemzeti Bank vagy éppen amit itt az expó kapcsán a 
képviselőtársnőm elmondott, akkor ezekben érdemi észrevételeket az ÁSZ képes 
megfogalmazni, és ilyen módon lehetne ezt átvinni.  

Kérem tehát, fontolja meg a kormányoldal ennek az intézkedésnek a 
bevezetését, hogy máskor is tudja a parlament az ellenőrzési jogát gyakorolni ezekben 
a kérdésekben. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetést, képviselő úr. Van-e további észrevétel a 
bizottsági tagok részéről? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki 
támogatja Szabó Timea képviselő asszony indítványának tárgysorozatba vételét; az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét.  

Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy személyesen megjelent a 
bizottság ülésén. Ezzel a 8. napirendi pontunkat lezárom. 

A Honvéd Egészségpénztár önhibájukon kívül kárt szenvedett 
tagjainak megsegítéséről szóló H/8374. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 9. napirendi pontra: a Honvéd Egészségpénztár önhibájukon kívül 
kárt szenvedett tagjainak megsegítéséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről van szó; Demeter Márta képviselő asszony és képviselőtársainak, többek 
között Velez Árpád képviselő úrnak az indítványa. (Jelzésre:) Demeter Márta 
képviselő asszony szeretne szólni az indítványtevők közül, öné a szó, képviselő 
asszony. 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért adtuk be ezt a határozati javaslatot, mert bizonyára 
önök is értesültek róla és többször is szó esett az Országgyűlésben arról, hogy a DRB–
Buda-Cash-csőd elvitte a Honvéd Egészségpénztár több mint 27 ezer tagjának az 
1,84 milliárd forintos összértékű megtakarítását. Szeretném jelezni, hogy ennek a 
27 ezer embernek a nagy többsége katona, honvédségi dolgozó, rendvédelmi és 
nemzetbiztonsági dolgozó, róluk beszélünk. Ez olyan megtakarítás volt, amelyet 
egyértelműen egészségmegőrzési céllal tettek félre, és teljesen jóhiszeműen jártak el; 
nem tőzsdéztek, hanem a kafetériát is, ami körülbelül 3 ezer forint volt, folyamatosan 
a minisztériumoktól - Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium és a 
Miniszterelnökség mint az Információs Hivatalért felelés minisztérium - erre a 
számlára kapták, és nagyon sokan az adó-visszatérítést is anno még ide gyűjtötték.  

Tehát nem százmilliárdokról beszélünk, hanem összesen 1,84 milliárd 
forintról. Szeretném jelezni, hogy tényleg mindenféle pártpolitikai kérdésen kívül azt 
gondolom, mindannyiunknak az érdeke, hogy ez a több mint 27 ezer ember hozzá 
tudjon jutni a megtakarításához. Az az eljárás, amely most folyamatban van, nem 
lehet tudni, mikor zárul le; akár több évig is elhúzódhat, mire hozzájuthatnak a 
pénzükhöz. Ezért szól arról a határozati javaslatunk, hogy az állam vállalja át ezt a 
követelést, biztosítson költségvetési forrást a kormány arra, hogy ez a több mint 
27 ezer ember meg tudja kapni azt a pénzt, amely bent ragadt ebben az 
egészségpénztárban, és természetesen ezt a követelést később az állam már tudja 
érvényesíteni. A Quaestor-károsultaknál volt lehetőség külön törvény elfogadására; 
azt gondolom, ez egy technikai jellegű dolog, amit itt sem okozna problémát 
megoldani, s hozzájuthatnának a pénzükhöz. 

Szeretném kiemelni, s tényleg nagyon röviden igyekszem összefoglalni, amit ők 
egészségpénztári tagként igénybe tudnak venni, hiszen tudjuk, hogy katonák, 
honvédségi dolgozók, rendvédelmi dolgozók és nemzetbiztonságiak, mind-mind 
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igényjogosultak, tehát egyébként az Állami Egészségügyi Központban ők kapnak 
betegellátást. Viszont az egészségpénztári tagságuk révén gyógyszertámogatásban 
tudnak részesülni, például csecsemő- és betegápolási cikkeket tudnak vásárolni, 
gyógyászati segédeszközöket, az otthoni gondozással kapcsolatban tudnak kapni 
térítést és táppénz-kiegészítést is. Alapvetően nehéz helyzetben vannak - és azt 
gondolom, mindannyiunknak kötelességünk, hogy felelősséget érezzünk ezekért az 
embereként, akik egyébként napi szinten a magyar emberek, Magyarország 
biztonságát védik -, most viszont még inkább fokozódik a helyzet, hiszen mind a 
rendvédelmi szervek jogállásáról szóló törvény, mind pedig a honvédek jogállásáról 
szóló törvény következtében, a közalkalmazottakat is érintve, hihetetlenül nagy 
túlterhelésnek lesznek kitéve ezek az emberek. Tudjuk, hogy nyilván az 
állóképességük és a teljesítőképességük jóval meghaladja az átlag magyar 
állampolgárokét, de ettől függetlenül óriási túlterhelés vár rájuk, amennyiben például 
ez a honvédelmi tárgyú törvény átmegy esetlegesen az Országgyűlésen. Azt gondolom, 
ezáltal még inkább kiszolgáltatottak lesznek esetleges balesetnek, sérülésnek, 
bármilyen betegségnek, és nyilván ezáltal a gyermekeik, a családjuk is. Úgy 
gondolom, ez meg egy pluszindok arra, hogy ha nem lenne elegendő, de azt 
gondolom, így is elegendő indok van arra, hogy segítsünk ezeken az embereken. 

Egy dolgot szeretnék már csak kiemelni. A Honvédelmi és rendészeti bizottság 
a költségvetés tárgyalásakor elfogadta azt a javaslatot, hogy foglalkozzunk ezzel a 
kérdéssel, és honvédelmi bizottsági módosító javaslatként került a ’16-os 
költségvetéshez, hogy ezt a kérdést igenis a költségvetésből valahogy szükséges 
megoldani - ezt a bizottsági módosító javaslatot később, ha jól emlékszem, a 
Költségvetési bizottság leszavazta -, illetve maga a Miniszterelnökség több 
beszélgetésben és a parlament nyilvánossága előtt is elismerte azt, hogy foglalkozni 
szükséges a kérdéssel, s egyébként folyik arról gondolkodás a kormánypártokban is, 
hogy ezt hogyan lehetne megoldani. A mi javaslatunk ehhez nyújtana a segítséget.  

Valóban úgy gondolom, ez ténylegesen nem pártpolitikai kérdés, hanem 
azokról beszélünk, akik Magyarország biztonságát garantálják. Látjuk, hogy egyre 
nagyobb igénybevételnek lesznek a jövőben kitéve. Azt gondolom, az a minimum, 
hogy ezzel hozzájárulunk, hogy ők hozzáférjenek ehhez a pénzhez, amit önhibájukon 
kívül vesztettek el. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, képviselő asszony. (Jelzésre:) Volner 

János képviselő úrnak adom meg a szót. 

Észrevételek 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném 
előrebocsátani, hogy támogatni fogjuk a javaslatot, de szeretném megfogalmazni az 
ezzel kapcsolatos aggályainkat is. 

Ha képviselőtársaim elolvasták az Alkotmánybíróság november 17-ei 
határozatát a Quaestor-törvény kapcsán, akkor láthatták, hogy egy fontos 
alkotmányossági kritériumot lefektetett Lenkovics Barnabás úr: megfogalmazta azt, 
hogy a Quaestor-ügyben egy adott cégre, egy adott ügytípusra szabott törvényt a 
jogalkotó, és ezért ezt alkotmányellenesnek bélyegezte. Én tartok tőle, hogy ha ez a 
javaslat jóindulatú és érdemi kezelést nyújtana is, de ha ez a javaslat így megy tovább, 
akkor alkotmányossági aggályokba fog ütközni az Alkotmánybíróság részéről, és nem 
fog átmenni a végén. Tehát én javaslom képviselőtársnőmnek - mert látom, hogy a 
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szívén viseli ezt a kérdést, hozzám hasonlóan egyébként, mert számomra is fontos, 
hogy ez rendeződjön -, hogy ezt a jogtechnikai aggályt érdemes lesz majd a későbbiek 
folyamán olyan módon eloszlatni, hogy egy másik javaslatnak, amely általános 
érvényű szabályozást jelenthet ebben a kérdésben, megfeleljen ez a javaslat.  

A másik aggály ezzel a javaslattal kapcsolatban az, hogy amikor a 2008-as 
bankválság kitört, akkor jó néhány évvel később az Európai Unió is eljutott odáig, 
hogy először a Bázel I., utána a Bázel II., majd pedig a Prudencia irányelveket 
megfogalmazta. Ezek az irányelvek arra voltak alkalmasak, hogy ha a pénzpiaci 
szektorban történik valami, akkor alapvetően a pénzpiaci szektor befizetései terhére, 
az erre szolgáló alapokból történjen meg a kártalanítás. Ebben az esetben, amikor az 
adófizetőkre hárítja át ez a jó szándékú javaslat ennek a terhét, én megint csak attól 
tartok, hogy ha az Alkotmánybíróság elé kerül, emiatt elvérezhet; ha nem, akkor 
pedig az Európai Bizottság kifogásolhatja ezt a jogszabályt. Mert bár jóindulatú és 
előremutató a probléma kezelésére tett erőfeszítés, csak jogtechnikailag nem biztos, 
hogy ez a megfelelő megoldás, hiszen az Európai Unió egy másik irányt vett, másik 
irányba haladt.  

Megjegyzem egyébként, hogy nagyon hasonló a helyzet a Quaestor-törvénynél 
is, hiszen gyakorlatilag ott sem történt egyéb, mint hogy elvileg a pénzpiaci 
szektornak kellene teherviselőként belépnie; gyakorlatilag azonban a bankadó, a 
tranzakciós illeték összegéből mínuszolni lehet a Befektetővédelmi Alapba történő 
befizetések összegét, illetve a Befektetővédelmi Alapba folyó pénzek gyakorlatilag 
ilyen módon az adófizetőket terhelik, hiszen a költségvetésnek csappan meg hasonló 
mértékben a bevétele, tehát még abban az esetben is kifogásolni lehet ilyen módon. 

Tehát én ezekkel az aggályokkal, jelezve azt, hogy jóindulatúnak és 
előremutatónak tartom a kezdeményezést, a magam részéről támogatom, azonban 
meggyőződésem szerint, ha ez továbbmegy, akkor ilyen formában el fog vérezni az 
Alkotmánybíróság előtt. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, van-e további 

hozzászólási igény a bizottsági tagok részéről. (Nincs jelentkező.)  
Akkor engedjék meg, hogy megjegyezzem, hogy valóban, az elvvel én is 

egyetértek. A kormány is vizsgálja annak a lehetőségét, hogy ennek a több mint 1300 
titkosszolgálati dolgozónak a körülbelül 1,84 milliárd forintnyi kárát hogyan lehetne 
megtéríteni.  

Azzal az alkotmányossági aggállyal, amelyet Volner János képviselő úr 
felvetett, magam is egyetértek. Azt gondolom, várjuk meg, hogy a kormánynak lesz-e 
olyan javaslata, amely tudja kezelni ezt az alkotmányossági problémát. Én azt 
vállalom bizottsági elnökként, hogy ezt az egyeztetést a kormány tagjaival lefolytatom, 
és utána térjünk vissza arra, hogy milyen megoldást tudunk adott esetben találni.  

Ebben a formában mi a tárgysorozatba vételt nem tudjuk támogatni; az elvvel 
egyébként egyetértünk. 

Határozathozatal 

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a tárgysorozatba vételt, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 4 igen és 8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba vételt. 
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Képviselő asszonynak köszönöm szépen, hogy elfáradt az előterjesztők 
nevében a bizottság ülésére. A 9. napirendi pontot lezárom. 

Kérdezem, az „egyebek” között van-e valakinek észrevétele, bejelentenivalója. 
(Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek, hogy 
megjelent. 

Az ülés berekesztése 

Eredményes és szép napot kívánok mindenkinek! A bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 41 perc)  
  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


