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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! A Gazdasági bizottság 2016. évi 7. számú 
ülését ezennel megnyitom. 

A napirendre a meghívóban fogalmazottaktól eltérő módon tennék javaslatot, 
méghozzá úgy, hogy a 3. és a 4. napirendi pontokat, azaz a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló törvényről és a Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk 
létesítésének előkészítéséről szóló határozati javaslatot, tehát a 3. és 4. napirendi 
pontot az 1. után, azaz a napirendi pontban lévő 2. elé vennénk, mert az egyeztetési 
eljáráshoz szükséges NGM-es kormányképviselőt még várjuk, viszont a képviselő 
asszonyok már a körünkben vannak, tehát tudjuk a napirendi pontokat tárgyalni.  

Kérem a tisztelt bizottságot, aki egyetért azzal, hogy a napirendet ilyen 
módosítással elfogadjuk, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 
egyhangú.  

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9783. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Így meg is kezdenénk bizottsági ülésünket az 1. napirendi ponttal, amely a 
Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat T/9783. számon benyújtva, ennek a részletes 
vitája. Az előterjesztő részéről jelen van dr. Bartal Tamás helyettes államtitkár; 
köszöntöm körünkben. (Dr. Bartal Tamás bólint.) 

Mielőtt a részletes vita tárgyalását megkezdenénk, javaslom, hogy a részletes 
vitát kettő szakaszban tárgyaljuk. Az első szakasz a szokásos házszabály szerinti 44. § 
(1) bekezdésnek való megfelelés, magyarul, hogy a tartalmi és formai 
követelményeknek megfelel-e a módosítás. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e 
véleményük e tekintetben. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  

Kérem, aki elfogadja, hogy - az első szakaszban - a 44. §-nak megfelel a 
módosításunk, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja ezt? 
(Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 

Egy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 
A részletes vita második szakaszába lépve jelzem, hogy a törvényjavaslathoz 

képviselői módosító javaslat nem érkezett, így döntenünk a részletes vita lezárásáról, 
illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell. Kérdezem 
képviselőtársaimat, a részletes vita lezárását ki az, aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 

Egy tartózkodás mellett a részletes vitát lezártuk. 
Illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kérdezem 

képviselőtársaimat. Ki az, aki támogatja, elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) 

Egy nem szavazattal a részletes vitáról szóló jelentést elfogadtuk, így az 1. 
napirendi pontot le is zártuk.  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a 
jegybanki működés észszerű keretek közé szorításához szükséges 
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9648. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Második napirendi pontunk a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés észszerű keretek közé szorításához 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat T/9648. számon benyújtva, ennek 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Előterjesztőként Schmuck Erzsébet 
képviselő asszony jelen van, meg is adnám a szót neki.  

Schmuck Erzsébet kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Azt láttuk az elmúlt másfél évben, hogy a Magyar Nemzeti Bank közel 

400 milliárd forintot költött el nem az alapfeladataihoz tartozó ügyekre. Ebben a 
közel 400 milliárd forintban benne van természetesen az alapítványoknak juttatott 
összeg is, de az egyéb más ingatlanvásárlások és műkincsvásárolások is. Mi úgy 
látjuk, hogy ennek az eredménynek sokkal jobb helye lenne a költségvetésben, hiszen 
abban az esetben, amikor a Magyar Nemzeti Bank eredménye negatív, akkor azt a 
költségvetésnek kell állnia. Tehát fordítva is, úgy gondoljuk, hogy amikor az 
eredmény pozitív, vagyis nyereség van, akkor azt a költségvetésbe kellene befizetni. 
Éppen ezért a német mintát követve javasoljuk a következőt: amíg az 
eredménytartalék összege nem haladja meg a 150 milliárd forintot, addig a tárgyévi 
eredmény 20 százalékát, de legalább 10 milliárd forintot az eredménytartalék javára 
kell elszámolni. Az eredmény fennmaradó részét, illetve amikor a 150 milliárd 
forintot eléri az eredménytartalék, akkor a teljes összeget az MNB osztalékként fizesse 
ki a magyar államnak.  

Ezzel párhuzamosan javasoljuk, hogy az MNB-nek az alapítványait szüntessük 
meg, illetve szüntesse meg a törvény, illetve e törvény hatálybalépése után gazdasági 
társaságot csak akkor hozhasson létre a Magyar Nemzeti Bank, hogyha az kizárólag az 
alapfeladataihoz kapcsolódik. Tehát mi nagyon nem tartjuk helyesnek, hogy ezzel az 
eredménnyel a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodik, mi úgy ítéljük meg, hogy sokkal 
jobb helye lenne a költségvetésben, akár az oktatásban, az egészségügyben, de sok 
más területet is lehetne találni ennek az összegnek.  

Kérjük, hogy a kormánytöbbség támogassa a javaslatunkat. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát a jegybanki társadalmi felelősségvállalási, 

oktatási, közgyűjteményi fejlesztésekkel kapcsolatos, alapvető közjavakat szolgáló 
tevékenységével szemben képviselő asszony azt javasolja, hogy a költségvetésbe 
kerüljenek befizetésre a jegybank részére rendelkezésre álló források.  

Határozathozatal  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ennek a törvényjavaslatnak 
a tárgysorozatba vételét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egy támogatás. 
Kérdezem, ki az, aki nem támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 

Egy tartózkodás mellett a tárgysorozatba vétel nem történt meg.  
Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy eljött a bizottsági ülésre.  
(Varju László: Érveltem volna még a képviselő asszony indítványa mellett, de 

a szavazás megtörtént.) Így van. Ha gyorsak lennénk, képviselő úr, kérem, jelezze, ha 
van hozzáfűznivalója, én azonnal szót adok természetesen. (Varju László: 
Köszönöm.) Föl kell venni a tempót. 

A Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) 
létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési 
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felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati 
javaslat (H/9682. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pontunk szintén egy tárgysorozatba vétel, a Paksi 
Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítése előkészítésének és 
megvalósításának országgyűlési felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló 
határozati javaslat H/9682. számon beadva, dr. Tóth Bertalan, Heringes Anita és 
mások önálló indítványa. Heringes Anita képviselő asszony jelen van körünkben, át is 
adnám neki a szót. Parancsoljon!  

Heringes Anita kiegészítése 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Megpróbálom 
felvenni a tempót. 

 
ELNÖK: Nagyszerű! 
 
HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Én most más többedszer ülök itt a 

bizottság előtt és kezdeményezem az eseti bizottság létrehozását, és próbálom 
meggyőzni önöket arról, hogy ez szerintem mindenki számára előnyös lehet, hiszen az 
évszázad beruházásáról beszélnek önök is, tudják jól, hogy Magyarország 
energiabiztonsága szempontjából is ez egy komoly kérdés. Pont ezért 
kezdeményezzük, hogy az információáramlás és az átláthatóság jegyében hozzunk 
létre erre az óriási beruházásra egy eseti bizottságot, melyben üljenek azok a 
képviselők, akiket tényleg érdekel szakmailag is és a térség szempontjából is, hogy mi 
fog történni ezzel a beruházással kapcsolatban.  

Azt gondolom, hogy mind a kormányzat, mind az ellenzék számára előnyös 
tudna lenni egy ilyen eseti bizottság, hiszen föl tudják tenni a képviselőtársak azokat a 
kérdéseket, amiket sajnos mostanában inkább a sajtóban tesznek föl egymásnak, s azt 
gondolom, hogy ez sokszor nem előnye a beruházásnak, sokszor ez csak ront a 
helyzeten. Jobb lenne, ha lenne egy olyan felület, ahol ha valami nem érthető vagy 
nem átlátható akár az ellenzéki, akár a kormánypárti képviselők számára, akkor ott 
fel tudnák tenni kérdéseiket a szakmának, a minisztériumnak, a szakembereknek.  

Éppen ezért kezdeményezem újból, hogy létrehozzuk ezt az eseti bizottságot, 
hiszen paksi lakosként számomra nagyon nem mindegy, hogy mi történik a 
környezetemben. Ezért kérem, hogy gondolják meg, fontolják meg, hogy egy ekkora 
beruházás megérdemli, hogy létrehozzunk egy eseti bizottságot, hiszen ez 
kormányokon átívelő, ciklusokon átívelő beruházás lesz, így mindenki számára az 
átláthatóság szerintem fontos. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony.  
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdés, vélemény van-e a határozati 

javaslathoz. (Varju László: Képviselő asszony érvei engem meggyőztek.) A 
kormánypárti képviselőkre nézek (Nincs jelentkező.), nem látok jelentkezőt, így 
kérdés és hozzászólás nélkül terjesztjük döntésre a kérdést. 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a Paksi Atomerőmű H/9682. számon 
benyújtott határozati javaslatát, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez 
három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.)  
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Egy tartózkodás mellett, képviselő asszony, nem vettük tárgysorozatba a 
határozati javaslatát. Köszönöm szépen. 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - a tőkepiaci unióhoz kapcsolódó 
tervezetek  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az értékpapírosítás 
közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és 
egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének 
létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 
2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM(2015) 
472; 2015/0226 (COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (EGT-
vonatkozású szöveg) [COM(2015) 473; 2015/0225 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

Következő napirendi pontunk egyeztetési eljárás a tőkepiaci unióhoz 
kapcsolódó tervezetek kapcsán. Itt két tervezetünk van: az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az 
egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének 
létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és 
az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló előterjesztés, 
valamint a másik az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
575/2013/EU rendelet módosításáról.  

Az eljárás menete előtt köszöntöm előterjesztőként dr. Zsolnai Aliz 
főosztályvezető asszonyt a Nemzetgazdasági Minisztériumból.  

A tárgyalás menete - képviselőtársaimnak jelzem - a kormány álláspontjának 
ismertetésével kezdődik az európai uniós tervezetekről, majd kérdések, vélemények, 
javaslatok következnek, és bizottságunk véleményét az Európai ügyek bizottságához 
kell majd eljuttatnunk. A vélemények tervezetét a bizottság tagjai, képviselőtársaink 
megkapták, ha ehhez képest változtatási igény merül fel, akkor annak 
megfogalmazását kérem, s azzal a szöveggel kiegészítve tudjuk elfogadni. Ha nincs 
változtatási igény, akkor erről a tervezetről döntenénk, de elsőként a kormány 
álláspontját kérdezzük.  

Dr. Zsolnai Aliz kiegészítése 

DR. ZSOLNAI ALIZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen és üdvözlöm önöket. Két-három mondatban ismertetném 
egyáltalán a témáját a dolognak, de igyekszem gyors lenni.  

A bankuniót követően a tőkepiaci unió került napirendre az Európai Unióban, 
azonban a nevében való egyezőséget a tartalma nem takarja. Itt nem egy közös 
felügyeletről van szó, hanem itt a szabályok integrálásáról, a szabályok 
egységesítéséről van szó. Alapvetően a megcélzott kör a kis- és középvállalkozások 
finanszírozásának az egyszerűbbé tétele és a tőkepiacról való megvalósításának a 
nagyobb, szélesebb spektrumban való lehetővé tétele.  

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz alapvetően az értékpapírosítási szabályok 
kidolgozásában való részvétel tartozik. Itt egy nagyon konzervatív úton ment maga a 
Bizottság is, és ebben Magyarország egyértelműen a pártján volt a tanácsi tárgyalások 
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során is, ugyanis az értékpapírosítás a gazdasági instabilitás egyik letéteményese volt, 
így egy nagyon érzékeny terület, emiatt kell nagyon komoly és nagyon részletes 
szabályok mentén és a megfelelő lépések megfelelő ütemében haladni.  

Jelenleg a tárgyalások ott tartanak, hogy a Tanács az általános elveket 
elfogadta, a trialógus nem kezdődött meg, mivel jelenleg az Európai Parlament 
alakítja ki a véleményt. A kormány általánosságban folyamatosan támogatta, és végig 
a konzervatív álláspont mellett részszakmai tekintetben képviseltük a magyar 
álláspontot. Köszönöm.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak. Képviselőtársaimat 
kérdezem, hogy kérdés, vélemény, javaslat kinél fogalmazódott, az, kérem, jelezze. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Ha megenged nekem egy kérdést! Azzal 
kezdte, hogy a kis- és középvállalkozások finanszírozásának egyszerűsítéséről van szó. 
Mit gondol, ez mennyiben fogja segíteni a hazai kis- és középvállalkozások 
finanszírozását? Illetve az értékpapírosítás kapcsán ez esetleg arról szól, hogy egy 
könnyebb kkv-szektorbeli kötvénykibocsátás is megvalósulhat?  

 
DR. ZSOLNAI ALIZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. Itt 

most az értékpapírosítást emeltem ki én elsődlegesen, de magában a tőkepiaci 
unióban benne van a prospektus, tehát a tájékoztatási szabályok átláthatóvá és 
egységessé tétele. Tehát rendeleti formában fog megjelenni, ami szintén nagyon 
fontos, hogy az Unióban egységesen lesz szabályozva, és ez viszont lényegesen 
egyszerűbb és átláthatóbb lesz a kkv-k számára.  

Valamint olyan típusú szabályok tekintetében van még a tőkepiaci unióban 
változás, ami nem kifejezetten az értékpapírosítás, hanem az adójogszabályok és a 
csődjogszabályok, tehát a háttérjogszabályok tekintetében egyszerűbb és könnyebb 
szabályok lennének a kkv-k számára, ami a finanszírozást olcsóbbá, átláthatóbbá 
tenné, és mindenképpen a kisbefektetők felé való könnyebb finanszírozási forrás 
megszerzését biztosítaná a tájékoztatás átláthatóbbá és biztonságosabbá tételével. 
Ezért tartottuk nagyon fontosnak azt, hogy az értékpapírosításnál és a 
prospektusszabályozásnál is a prudencia, az átláthatóság és a stabilitás semmiképpen 
ne sérüljön. Tehát úgy bővüljön a kör és a lehetőség, hogy az ügyfelek felé a 
fogyasztóvédelmi, befektetővédelmi szabályok erősen megtartásra kerüljenek. 

Egyébként itt szeretnék egy kapcsolódó pontot megjegyezni, hogy a 
tőzsdekoncepcióban is jelenleg folyamatosan dolgozunk és ebben a meglévő 
elemeket, amelyek már láthatóak, mint irányvonalak, igyekszünk beépíteni, ugyanis a 
tőzsdekoncepcióban is az állam és a Magyar Nemzeti Bank egy olyan irányt próbál 
követni, amely a kis- és középvállalkozások finanszírozását egyszerűsítené, tenné 
lehetővé és könnyebbé. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak. Mivel több kérdés, 

illetve javaslatra való jelentkezés nem történt, így a vitát lezárom. Kérdezem a 
bizottsági tagokat, hogy az előre megküldött véleménytervezetekhez van-e 
szövegszerű módosítási javaslatuk. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt, így az 
előre megküldött két tervezetet szeretném jóváhagyásra előterjeszteni. 

Határozathozatal  

Bár egyben tárgyaltuk, de elsőként az értékpapírosítás közös szabályainak 
meghatározásáról szóló rendeletről szóló véleményünkkel kapcsolatban kérdezem a 
bizottság tagjait. Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 
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tizenegy igen. Kérdezem, ki az, aki nem. (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 

Két tartózkodás mellett a tervezetet elfogadtuk. 
A második pedig a hitelintézetekről és a befektetési vállalkozásokról szóló 

tervezetünkről való döntés. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez tizenegy igen. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 

Két tartózkodás mellett ezt szintén elfogadtuk. 
Főosztályvezető asszonynak köszönjük a részvételt. (Z. Kárpát Dániel 

megérkezik az ülésterembe.) 

A családok otthonteremtési kedvezményéről szóló szabályozás 
módosításának szükségességéről szóló határozati javaslat (H/9689. 
szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következő napirendi pontunk az 5., a családok otthonteremtési 
kedvezményéről szóló szabályozás módosításának szükségességéről szóló határozati 
javaslat, Novák Előd, Hegedűs Lorántné és Z. Kárpát Dániel képviselők önálló 
indítványa. Alelnök úr jelen van - most látom - a tárgyaláson. A tárgysorozatba 
vételről való döntés van a bizottságunk előtt. Előterjesztőként kérdezem alelnök urat, 
kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, öné a szó. 

Z. Kárpát Dániel kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Igyekszem nem visszaélni a bizottság tisztelt tagjainak türelmével.  

Amellett, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény kiterjesztésének 
rendszerét álláspontom szerint minden belátó magyar polgár támogatja és 
támogatásáról biztosíthatja, azért bizonyos vadhajtásokat itt is illene lenyesegetni. 
Előterjesztésünk nagyjából kétféle irányba indul el az általános indoklása szerint is. 
Egyrészt azt láthatjuk, hogy egy nagyon félresikerült, európai uniós színpadon történt 
vitából kifolyólag az úgynevezett migránsok irányába is nyitottá tette Magyarország 
Kormánya mind a CSOK, mind pedig a NOK intézményét. Álláspontunk szerint és 
európai szakjogászi vélemények szerint sem a CSOK, sem a NOK nem tekinthető egy 
olyan alap szociális csomag részének, amelyet egyébként kötelező lenne 
kiterjesztenünk bármely harmadik országból érkezőre, hogyha ő valóban menedéket, 
oltalmat igényel. 

Mindemellett pedig előterjesztésünk lényege az, hogy a büntetett előélet 
tekintetében olyan, ha úgy tetszik, extra kizárásokat alkalmazzunk, amelynek 
értelmében kevésbé férhet hozzá ezen kedvezménytömeghez az, aki bizony a 
társadalom közös asztalára kevesebbet tett fel, és talán több kedvezmény jut azoknak, 
akik érdemesek erre, és akiket egyébként a jogalkotó is, álláspontunk szerint, 
támogatni szeretett volna. Tehát a CSOK kiterjesztése és egyéb eszközök esetében is 
nagyjából arra szeretnénk koncentrálni, hogy a minél több gyermeket vállaló, dolgozó 
és tisztességes, a társadalmi együttélési szabályokat minden tekintetben betartó 
családok kerüljenek támogatásra, tehát ilyen értelemben szűkítenénk csak ezt a kört. 
Nagy általánosságban pedig hosszú távon mindenképp a kiterjesztését javasoljuk, 
példának okáért az új építésű lakások mellett a használt ingatlanok, az új albetét 
létrejötte nélküli bővítés és adott esetben az energetikai korszerűsítés tekintetében is. 
Ehhez kérjük érdemi támogatásukat. Köszönöm a lehetőséget.  
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Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek 
van kérdése, véleménye a témához. (Jelzésre:) Gábor! 

 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselőtársam, egy kérdést 

szeretnék megfogalmazni. Azokat a magyar ajkú, uram bocsá’ kárpátaljai vagy 
délvidéki embereket is migránsnak tekinti-e, akik esetleg Magyarországon a 
következő időszakban elképzelhetik, hogy életszerűen és hosszú távon 
berendezkednek? 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Készültem a kérdésre. 

Természetesen nem. Azért mondhatom, hogy készültem a kérdésre, hiszen ez az 
alapvető összemosás bár általában balliberális oldalról érkezik - nem megsértve 
képviselőtársamat -, mégis azt kell hogy mondjam, érdemes ezt az elhatárolást 
megtennünk, hiszen amikor harmadik országbelieket említünk, nyilvánvaló módon 
nem az elszakadt országrészre, jórészt önhibájukon kívül rekedt magyar testvéreinkre 
gondolunk.  

Az is teljesen egyértelmű, hogy bár elsősorban a szülőföldön maradást célozza 
a Jobbik minden egyes programpontja és ehhez kíván támogatást nyújtani, 
nyilvánvaló módon vannak olyan éles helyzetek, vannak olyan konfliktushelyzetek, 
amikor ez a szabad döntési lehetőség egy magyar állampolgár tekintetében, egy 
elszakított országrészen nem áll fenn - napjainkban is ilyen időket élünk, ugye, 
látható -, ilyen esetben pedig kutyakötelessége a magyar államnak minden lehetséges 
támogatási formát biztosítani.  

Tehát természetesen nem ilyen értelemben indokolja az előterjesztést a Jobbik 
frakciója, ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy egyértelmű körülhatárolás most már 
azért megtehető. A magyar állampolgárság tekintetében, az elérhető magyar 
állampolgárság tekintetében azért egy kárpátaljai magyar szerencsére sokkal jobb 
helyzetben van - köszönhetően például az utóbbi évek jogalkotási tevékenységének -, 
ugyanakkor ez a státusz semmiképp nem azonosítható az oltalmazottal, a 
menekülttel, a befogadottal vagy akár a menedékkérővel. Nyilvánvaló módon a 
folyamatos hibát ott látjuk a kormányzat részéről, hogy uniós megfelelési kényszerre 
hivatkozva mind a CSOK, mind a NOK esetében olyan harmadik országból érkezőkre 
is kiterjesztené a magyar adófizetők pénzéből származó kedvezménytömeget, akik 
erre nem feltétlen szorulnak rá és nem feltétlen kötelez erre bennünket bármiféle 
uniós diktátum vagy irányelv.  

Tehát nyilvánvaló módon a szűkítést semmiképpen sem a határon túlra 
szakadt magyar testvéreink viszonylatában képzeljük el, hanem azon harmadik 
országból érkezők tekintetében, akik álláspontunk szerint semmilyen alappal nem 
bírnak arra nézve, hogy ezen kedvezménytömeghez hozzáférjenek. Nyilvánvaló 
módon nagyon fontos szempont az is, hogy a magyar társadalom túlnyomó 
többségének igazságérzetét nemcsak ez irritálja, tehát a CSOK és a NOK tekintetében 
történő értelmetlen európai megfelelési kényszerből származó kiterjesztés, hanem 
bizony az is, hogy ha adott esetben szavazati joggal fognak bírni ezek az emberek több 
éves távlatban bármikor. Köszönöm a felvetést. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e más kérdés vagy javaslat. (Nincs jelentkező.) 

Nem látok jelentkezőt, így a vitát lezárom. 
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Határozathozatal  

A határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) Egy igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

Tizenegy tartózkodás, így a tárgysorozatba vétel nem történt meg a határozati 
javaslat tekintetében.  

Döntés az Ellenőrző albizottság 2016. március 31-ei - 
határozatképtelenség miatt elmaradt ülés helyett megtartott - 
tanácskozása jegyzőkönyvének elkészítéséről 

Következő napirendi pontunk a 6., döntés az Ellenőrző albizottság 2016. 
március 31-ei - határozatképtelenség miatt elmaradt ülés helyett megtartott - 
tanácskozása jegyzőkönyvének elkészítéséről. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 
a Gazdasági bizottság Ellenőrző albizottsága március 31-ei ülésének megtartására 
határozatképtelenség miatt nem került sor, csak egy tanácskozás zajlott. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a tanácskozás jegyzőkönyvének elkészítésére 
az Országgyűlés főigazgatójának 5/2015. számú szabályzata szerint akkor van mód, 
ha az albizottságot létrehozó bizottság a soron következő ülésén ehhez hozzájárul, 
azaz most. A bizottságnak tehát arról kell most döntenie, hogy hozzájárul-e a múlt 
heti tanácskozásról szóló jegyzőkönyv elkészítéséhez.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki hozzájárul a múlt heti tanácskozás 
jegyzőkönyvének elkészítéséhez. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Négy. 
Ki az, aki nem járul hozzá? (Szavazás.) Hat. Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás nincs. (Z. Kárpát Dániel: Nem volt jó a szám.) Miért nem? (Z. Kárpát 
Dániel: Még egyszer szavazzunk!)  

Tehát kérdezem, ki az, aki hozzájárul. (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Hat. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Az nem lehet, az meg sok. 
(Derültség.) Tizenketten nem vagyunk, ez nem jó. (Egyeztetés.) Vagy megvan? Dániel 
megjött közben. Jó.  

(Volner János megérkezik az ülésterembe. - Z. Kárpát Dániel: Döntsünk még 
egyszer! - Derültség.) 

Megállapítom, hogy a bizottság nem járult hozzá a jegyzőkönyv elkészítéséhez. 
(Volner Jánosnak:) Elnök úr nyilván addig kint, a függöny mögött várta meg a 
döntést. (Derültség. - Volner János: Az nem én vagyok.)  

Az ülés berekesztése 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e bárkinek bármi 
az egyebek napirendi pont alatt. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, úgyhogy bizottsági 
ülésünket bezárom, mindenkinek köszönöm a munkáját.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 30 perc)  

 

 

Dr. Mengyi Roland 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Bihariné Zsebők Erika 


