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Napirendi javaslat  

 
1. Tájékoztató az államháztartási ellenőrzések módszertani megújításáról 

  
Előadók: 
Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke 
Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék tervezési vezetője 
 

2. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 
LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12928. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
 

3. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12738. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
 

4. Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12899. szám) 
(Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf, Hadházy Sándor (Fidesz), Hollik István 
(KDNP), Dr. Vinnai Győző, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
 

5. A nemzeti turizmusfejlesztésről szóló törvényjavaslat (T/12737. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
 

6. Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12923. szám) 
(Németh Szilárd István, Dr. Galambos Dénes (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
 

7. Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló 
törvényjavaslat (T/12927. szám) 
(Gelencsér Attila, Dr. Galambos Dénes (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
 

8. A letelepedési államkötvény megszüntetése érdekében a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2007. 
évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12798. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan, Burány Sándor, Dr. Bárándy Gergely, Dr. Varga 
László, Tóth Csaba, Dr. Szakács László, Velez Árpád, Dr. Harangozó 
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Tamás, Gőgös Zoltán, Demeter Márta, Heringes Anita, Bangóné 
Borbély Ildikó, Dr. Hiller István, Tóbiás József, Dr. Józsa István, Teleki 
László, Szabó Sándor, Gúr Nándor, Horváth Imre (MSZP) képviselők 
önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

9. A letelepedési kötvények lejáratkor való visszafizetésének 
felfüggesztéséről, a vállalkozások beszámoltatásáról, a kötvényügyletek 
lezárásáról szóló törvényjavaslat (T/12961. szám) 
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

10. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú 
jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12832. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Szakács László (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

11. 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  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Volner János (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Hollik István (KDNP) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak  
 
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)  
Holman Magdolna tervezési vezető (Állami Számvevőszék) 
Dr. Solymosi Gabriella vezető főtanácsos (Miniszterelnökség) 
Dr. Kéri Zoltán főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes 
(Miniszterelnökség) 
Dr. Moskó Mónika főosztályvezető-helyettes 
(Miniszterelnökség)  
Simon Attila helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Aradszki András államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Zsolnai Alíz főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 9 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a jelen 
lévő kedves vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 
bizottságunk határozatképes.  

A bizottság tagjai korábban megkapták a mai nap forgatókönyvét. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, 
vélemény, javaslat. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Ki az, aki a mai napirendi 
pontoknak megfelelő tárgyalást támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen. 
Köszönöm szépen.  

Tájékoztató az államháztartási ellenőrzések módszertani 
megújításáról 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, amely tájékoztató az 
államháztartás ellenőrzésének módszertani megújításáról. Tisztelettel 
köszöntöm Warvasovszky Tihamért, az Állami Számvevőszék alelnökét, 
Holman Magdolnát, az Állami Számvevőszék tervezési vezetőjét, és minden 
kedves vendéget, illetve kollégáikat.  

Domokos László elnök úr a Számvevőszék 2015. évi beszámolójának 
bizottsági tárgyalásakor, május 31-én beszámolt arról, hogy az ellenőrzés 
módszertanának megújításán dolgoznak, és egyúttal felajánlotta, hogy ha 
elkészülnek, akkor tájékoztatni fogják bizottságunkat is. Elnök úr jelezte 
felém, hogy készen állnak, ezért javasoltam ezt a tájékoztatót a mai ülés 
napirendjére felvenni, és ezzel e lendülettel meg is adom alelnök úrnak a 
lehetőséget.  

Warvasovkszy Tihamér tájékoztatója 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Alelnök Úr! Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! 
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy az Állami Számvevőszék nevében 
megköszönjem a lehetőséget. Ahogy alelnök úr fogalmazott, mintegy fél évvel 
ezelőtt vetődött fel az, amikor az ÁSZ-beszámolót tárgyalta a Gazdasági 
bizottság, hogy az Állami Számvevőszék nagyon fontosnak tartja, hogy az 
ellenőrzési módszertanok jelenlegi helyzetét áttekintsük, és erről egy elemzést, 
illetve további fejlesztési javaslatokat kidolgozzunk. 

Az Állami Számvevőszék jogállásából és küldetéséből adódóan a 
legfontosabb feladatának tartja az Országgyűlés törvényalkotási munkájának 
támogatását, illetve a parlamenti bizottságok munkájának segítését, 
támogatását, és a nemzetközi sztenderdekkel és az Alaptörvénnyel 
összhangban fontos feladatunk a jól irányított állam működésének a segítése, 
illetve, hogy hozzájáruljunk a jól irányított állam működéséhez.  

Tisztelt Bizottság! 2014-től kezdte el az Állami Számvevőszék kiemelten 
ellenőrizni az ellenőrző szervezeteket, tehát úgy mondtuk, hogy az ellenőrök 
ellenőreit kezdtük el ellenőrizni, olyan szervezeteket, amelyek maguk is 
ellenőrzést végeznek, illetve kiemelt felügyeletet gyakorolnak egyéb 
intézmények, illetve fejezetek felett. Az ellenőrök ellenőrzésének 
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köszönhetően úgy éreztük, hogy az Állami Számvevőszék munkája még jobban 
hasznosult, hiszen javaslatokat és megállapításokat fogalmaztunk meg az 
ellenőrzés tapasztalatai alapján, amelyeket az ellenőrző szervezetek 
megfogadtak, intézkedéseikben ezeket foganatosították, és úgy éreztük, hogy 
ezzel is a közpénz, közvagyon ellenőrzése még hatékonyabbá vált 
Magyarországon.  

Ennek keretében számos ellenőrző szervezetet ellenőriztünk, így 
például a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar Államkincstárat, a 
Gazdasági Versenyhivatalt, vagy ellenőriztük az európai uniós források 
felhasználását és ellenőrzését koordináló szervezetek munkáját is, ezenkívül a 
zárszámadás keretében minden évben kitér az ellenőrzésünk olyan 
szervezetek ellenőrzésére is, amelyek szintén a maguk védelmi vonalában 
ellenőrzést végeznek. (Bánki Erik megérkezik.) 

A közpénzfelhasználás szabályait az Alaptörvény és az államháztartási 
törvény fogalmazza meg. Egyértelműen előírja azt, hogy a közpénzzel 
gazdálkodó szervezetek kötelesek elszámolni a nyilvánosság előtt a 
közpénzekre vonatkozó gazdálkodással, és kötelesek az átláthatóságot, a 
közélet tisztaságát érvényesíteni a közpénzek és a nemzeti vagyon 
felhasználásának a területén. 

Ezt azért említettem, mert nyilván minden törvény annyit ér, amennyit 
utána vissza tudunk ellenőrizni, és ellenőrizni tudjuk ezen törvények 
betartását. Az államháztartásról szóló törvény is egyértelműen azt fogalmazza 
meg, hogy a pénzeszközökkel és a nemzeti vagyonnal való szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztonságának a zálogai az 
államháztartási kontrollok. Az Alaptörvény szerint a közpénzzel és a 
közvagyonnal való bánásmód, mindezek védelme az államháztartási 
rendszerben három ellenőrzési pillért, védelmi vonalat fogalmaz meg.  

Az első védelmi vonal az eleve az intézmények saját védelmi vonala, a 
belső kontrollrendszer kiépítése, ezen belül kiemelve a belső ellenőrzést. A 
második védelmi vonal a kormányzati ellenőrzési vonal. A harmadik vonal az 
úgynevezett külső ellenőrzés, amelyet az Alaptörvény, illetve az 
államháztartásról szóló törvény alapján egyértelműen az Állami Számvevőszék 
mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdálkodó szervezetének ellenőrző 
szervezete lát el.  

Ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mert az elemzéseink 
egyértelműen alátámasztják azt, hogy minden egyes pillérnek, minden egyes 
ellenőrző szervezetnek megvan a saját törvényi mandátuma, felhatalmazása, 
megvan az eszközrendszere, és az államháztartás ellenőrzésében betöltött 
fontos szerepe. Ezek azonban nyilván nem azonosak, de egymásra épülve kell 
hogy alkossanak egy egészet.  

Ezért is kiemelt jelentőségű az, hogy az egyes pillérek megvannak-e és 
megfelelően összehangoltan működnek-e az ellenőrzés területén. Az eddigi 
tapasztalataink rámutattak arra, hogy fel kell tenni egy pár kérdést, amire 
nyilván majd a válaszokat is meg kell találni. Ilyen kérdés, hogy mennyire 
tiszták és világosak és egységesek az egyes ellenőrzési védelmi vonalak 
módszertanai; kinek milyen eszközrendszere van, és ez hogyan járul hozzá a 
közpénzek törvényekben rögzített céljainak eléréséhez, a közpénz, közvagyon 
védelméhez; az egyes ellenőrzési módszertanok illeszkednek-e egymáshoz, és 
azonos elvek alapján épülnek-e fel; az egyes ellenőrzési fogalmak tartalmilag 
ugyanazt jelentik-e, illetve az egyes ellenőrző szervezetek ezen fogalmakat 
következetesen alkalmazzák-e és használják-e; megvan-e a feltétele annak, 
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hogy az egyes védelmi vonalak a másik védelmi vonal ellenőrzési 
tapasztalatait nagy bizonyossággal át tudják venni, hiszen ez a garancia arra, 
hogy ne legyen olyan közpénzfelhasználási terület, ne legyen olyan 
nemzetivagyon-felhasználási, -gazdálkodási terület, ami ellenőrzéssel nincs 
teljes biztonsággal lefedve. 

A témával a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrzők Egyesülete 
kiemelten foglalkozik az Állami Számvevőszék szerepvállalása mellett, 
melynek tagjai az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 
Magyar Nemzeti Bank és a NAV. Ezen egyesület keretén belül jelenleg is folyik 
a munka. Az ezen a területen szerzett tapasztalatainkkal, ahogy alelnök úr is 
fogalmazott, most érkeztünk el odáig - és még egyszer köszönöm a 
bizottságnak a lehetőséget -, hogy ezeket elmondhatjuk, megoszthatjuk 
önökkel, és kérjük a javaslataikat a továbbgondolás hatékonyabbá tétele 
érdekében.  

Ha megengedik, Holman Magdolna tervezésvezető asszonyt kérném 
meg, hogy egy rövid prezentációban mutassa be azokat az eredményeket, 
amelyeket elértünk, és azokat a felvetett kérdéseket, amelyekkel most 
foglalkozik az Állami Számvevőszék. Köszönöm szépen, elnök úr  

 
(Bánki Erik, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen, alelnök úr. Át is adnám akkor a szót Holman Magdolna 
tervezési vezetőnek.  

Holman Magdolna tájékoztatója 

HOLMAN MAGDOLNA tervezési vezető (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Mint ahogy alelnök úr is mondta, az 
Állami Számvevőszék az Alaptörvényben és az ÁSZ-törvényben foglaltak 
alapján általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel, valamint az állami és az 
önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését.  

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényben rögzített általános 
hatáskörrel élve tehát a Számvevőszék áttekintheti mind az első, mind a 
második védelmi vonalhoz tartozó és ellenőrzést végző szervezetek ellenőrzési 
módszereit és a módszertanait is. A Számvevőszék ezen tevékenységét az 
államháztartási törvény is megerősíti, amikor az államháztartásért felelős 
miniszter belső kontrollrendszerrel kapcsolatos feladatai között említi az 
Állami Számvevőszéket.  

Fontos kihangsúlyozni, miért van szó módszertani megújításról. Új 
környezetben kell az ellenőrzéseket végrehajtani, új területek, új 
követelmények jelennek meg. Ezek közül csak hadd emeljem ki az 
Alaptörvényből, hogy közpénzügyi fejezetet tartalmaz, 2011-től megújult az 
államháztartásról szóló törvény, valamint a belső kontrollrendszer 
alkalmazásával az államháztartásban is megjelent a COSO-modell. A belső 
kontrollrendszer megfelelő kiépítése és működése biztosítja ma a szervezeti 
célok elérését. Ezekre a változásokra mind az ellenőrzéseknek, mind az 
ellenőrzéseknek keretet adó módszertanoknak reagálniuk kell, emiatt a 
módszertanok sem lehetnek állandóak, és szükség van a változásra.  

Az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazása alapján maga alakítja 
ki ellenőrzésének szakmai szabályait, módszereit. Ennek során azonban 
irányadónak tekintjük a számvevőszékek nemzetközi szervezetének, az 
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INTOSAI-nak a nemzetközi sztenderdjeit. Ez azért fontos, mert az INTOSAI 
által kifejlesztett sztenderdek az egész világon közös szakmai alapokra 
helyezik a közszféra ellenőrzését. Az ellenőrzés szakmai szabályainak a 
megalkotásánál a nemzetközi sztenderdeken túl természetesen figyelembe 
vesszük a Számvevőszék működésére vonatkozó alkotmányos és egyéb 
jogszabályi követelményeket, a stratégiánkat, valamint a Számvevőszék 
működésére vonatkozó belső szabályokat. Ugyanakkor a közös szakmai 
alapokra helyezett közpénzellenőrzés nemcsak országhatárokat átívelően kell 
hogy működjön és alapvetően fontos legyen, hanem országhatáron belül is, a 
közpénzellenőrzést végző különböző ellenőrzési szervezetek számára is, vagyis 
az államháztartás mind a három védelmi vonalának.  

A közpénz és a közvagyon védelme független annak formájától, 
megjelenési módjától, független attól, hogy egy szervezet vagy egy részterület 
vagy akár egy rendszer ellenőrzése történik, és független attól is, hogy kinek 
készítjük az ellenőrzés eredményeit bemutató ellenőrzéseink jelentéseit.  

Az Állami Számvevőszék számára az általános ellenőrzési alapelvek 
lehetővé teszik más ellenőrzés eredményeinek a felhasználását is, így mind a 
belső ellenőrzésekét, mind a kormányzati ellenőrzések megállapításainak a 
felhasználását. Ez a lehetőség azonban feltételekhez kötött. Az egyik ilyen 
feltétel, hogy minden esetben szükséges az ellenőrzést lefolytatók szakmai 
kompetenciájáról, felkészültségéről, tárgyilagosságáról, valamint az elvégzett 
ellenőrzés minőségéről megbizonyosodni. Ez utóbbi esetben arról kell 
meggyőződni, hogy az ellenőrzési módszerek illeszkednek-e az elvégzendő 
feladathoz.  

Az azonos elvek szerint összeállított módszertanok hozzájárulnak az 
ellenőrzés hatékonyságához. Minden ellenőrzést végző alapvető feladata és 
felelőssége a közpénz védelme. Az elvek és a keretek azonosak, vannak közös 
pontok, a célok azonosak, mint ahogy a kottában is látszik, hogy itt is vannak 
közös pontok. A mandátumok és a feladatok azonban az egyes ellenőrzést 
végző szervezetek számára mások, ezért differenciáltak lehetnek a 
módszertanok is, de a céljaink azonosak, mint ahogy ezzel a példával élve a 
végeredmény a zene.  

Mindezekből az következik, hogy össze kell illesztenünk az ellenőrzési 
módszertanainkat annak érdekében, hogy nagyobb hatást érjünk el a 
közpénzügyek rendezettségében, a közpénzek célszerű és eredményes 
felhasználásában. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy az államháztartás 
három védelmi vonala, tehát az ellenőrzés három pillére között nincs alá- és 
fölérendeltség, azok önállóak. Mindegyiknek megvan a maga helye, szerepe, 
és ezek egymásra épülve adnak egy egészet. Ebben az Állami Számvevőszék 
szerepe a minden ellenőrző szervezet számára érvényesíthető módszertani 
alapelvek, módszertani keretek, a közös pontok meghatározása. Ugyanakkor 
azt is hangsúlyozni kell, hogy ezek semmiképpen nem írhatják felül a 
jogszabályokat, az adott intézmény jogszabályi felhatalmazását, a jogi 
szabályozás keretein belül szolgálhatnak csak útmutatóul az ellenőrzési 
módszertanok számára.  

Amit látunk, hogy szükség van átlátható és nyilvános módszertanokra, 
hiszen ez valamennyi felhasználó garanciája. Ez az egyik biztosítéka annak, 
hogy egy-egy adott ellenőrzési típus esetében valamennyi ellenőrzött szervezet 
objektívan, azonos módszertani szempontok alapján, szakszerűen ellenőriz és 
értékel, mindez mind az ellenőrzött, mind az ellenőrzést végző számára is 
fontos. Egy egységes módszertani keretrendszer esetén az elfogulatlanság 
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megkérdőjelezhetetlen, és a fogalmak következetes használata is biztosított. 
Az Állami Számvevőszék ezt a folyamatot már végigvitte és alkalmazza, 
elfogadta és nyilvánosságra hozta az átláthatóság és elszámoltathatóság 
alapelveit, nyilvánossá tettük stratégiánkat és ellenőrzési módszereinket.  

Az Állami Számvevőszék 2013 áprilisában fogadta el az új ellenőrzés 
szakmai szabályainak az elnevezéseit és tartalmát, valamint az 
ellenőrzésszakmai szabályok új rendszerét kitöltő dokumentumok körét. Az 
Állami Számvevőszék 2015-ben az ellenőrzési tevékenységét már a megújított 
ellenőrzési módszertanok alapján végezte, amely egy többlépcsős folyamat 
eredménye volt. Első lépésként a keretek beazonosítását végeztük el, amely 
során a hazai jogszabályokban, nemzetközi sztenderdekben, stratégiákban 
foglaltakat dolgoztuk fel. Mindezek figyelembevételével alakítottuk ki az 
ellenőrzések szakmai szabályainak a négyszintű rendszerét.  

Ha a hierarchiát áttekintjük, akkor azt látjuk, hogy szintről szintre 
haladva a működést átfogóan meghatározó alapelvektől eljutunk az egyes 
ellenőrzési típusokig, célszerű tehát a módszertanok strukturálása és 
mélységben való tagolása. Ebből két dolog is következik. Egyrészt egy felülről 
építkező rendszerről van szó, másrészt egy olyan átfogó hierarchikus 
szabálystruktúráról, amely kihat a szervezet működésének az egészére.  

A számvevőszéki ellenőrzés általános alapelveinek meghatározásánál az 
ISSAI 100-as sztenderdben leírtakat tekintettük át, és ha megnézzük ezeket a 
követelményeket kicsit részletesebben, akkor azt láthatjuk, hogy a 
számvevőszéki ellenőrzés általános alapelvei valamennyi típusú 
államháztartási ellenőrzésre vonatkoztathatóak. Ezek az elvek az etika és 
függetlenség, szakmai megítélés, megfelelő gondosság és szkepticizmus, 
minőségirányítás, az ellenőrzések irányítása és ellenőri képességek, 
ellenőrzési kockázat, lényegesség, dokumentáció és kommunikáció. Ezekhez 
az elvekhez célszerű valamennyi ellenőrzést végző szervezetnek viszonyulnia, 
és úgy kialakítania a módszertanát, hogy azok az ellenőrzések valamennyi 
típusában és bármely szakaszában végzendő feladatok végrehajtásában élő 
dokumentumként alkalmazhatóak legyenek.  

Mindezeken túl fontos kitérni arra is, hogy az ellenőrző szervezetek 
tevékenységét milyen mértékben öleli át a kockázatelemzési tevékenység, 
hiszen például egy megfelelő statisztikai módszer alkalmazása hozzájárul a 
magasabb szintű bizonyosság eléréséhez, és kihatással van az erőforrásokra is.  

Az államháztartási törvény meghatározza az államháztartási kontrollok 
célját. A megfelelő belső kontrollrendszer az öt pilléren keresztül biztosítja a 
gazdálkodás átláthatóságát, szabályosságát, megbízhatóságát, az erőforrások 
védelmét, a kitűzött célok teljesítését, erősíti a korrupciós kockázatokkal 
szembeni védelmet, csökkenti a hibák és a szabálytalanságok kockázatát. 
Ezért is jelent meg az elmúlt időszakban eltérő hangsúllyal ugyan, de számos 
számvevőszéki ellenőrzésben a szervezetek belső kontrollrendszere 
kiépítettségének az ellenőrzése.  

Ellenőrzéseink eredményeiből levonhatjuk azt a tapasztalatot, hogy 
ahol nincs ellenőrzés, ott nincs rend. Ugyanakkor szeretném kihangsúlyozni, 
hogy a belső kontrollrendszer első védelmi vonala a belső ellenőrzés, hiszen a 
belső kontrollrendszer kiépítését, működését, annak működésének a 
hatékonyságát, eredményességét a belső ellenőröknek elemezni, vizsgálni és 
értékelni kell. A Számvevőszék az ellenőrzései során azonban számos 
alkalommal tapasztalt alapvető hiányosságot a belső kontrollrendszer 
kiépítésében és működésében, valamint hibákat és hiányosságokat 
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tapasztaltunk magában a belső ellenőrzés működésében is. Ilyen volt például 
a szervezeti és személyi feltételek kialakítása mellett az előírt tervezési vagy 
stratégiai éves terv hiánya, intézkedési és nyilvántartási kötelezettségek nem 
teljesítése. Ugyanakkor kedvező tapasztalatokról tudunk beszámolni az 
ellenőrzések lefolytatásához készítendő ellenőrzési programok és jelentések 
készítésének a területén.  

Tehát a három védelmi vonal módszertani illesztésének az erősítésével, 
Számvevőszék általi ellenőrzésével, az ellenőrzési kockázatok felszínre 
kerülnek, ezek kihatással vannak az ellenőrzés technológiájára. A három 
védelmi vonal ellenőrzései biztosítékul szolgálhatnak a hibás működés 
elkerülésére, a csalás elleni védettség értékelésére, az irányított és célszerű 
közpénzfelhasználásról szóló beszámoláshoz. A közös nyelv ezért nemcsak az 
ellenőrzést végző szervezetek, hanem azok felhasználói, így a felügyeletet 
gyakorló testületek, az irányító szervek és akár az önök számára is fontos 
lehet.  

Ebben az Állami Számvevőszék szerepvállalása az ISSAI-sztenderdeken 
alapuló minden ellenőrző szervezet számára meghatározott módszertani 
irányok kijelölése, meghatározása és ezt a munkát folytatjuk tovább. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a prezentációt, és alelnök úrnak a szóbeli 

felvezetését. A bizottság tagjainak adom meg a lehetőséget, amennyiben 
kérdésük, észrevételük van az elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:) 
Hadházy Sándor képviselő úré a szó. 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt ÁSZ-alelnök Úr! A prezentáció rendkívül meggyőző 
volt, és szerintem ez a módszer jó is lesz. Azonban felhívnám a figyelmet a 
szerintem leggyengébb láncszemre, ez a belső ellenőrzés, amit egyébként ön is 
említett nagyon helyesen. Itt elsősorban a humán erőforrás kérdése az, ami 
számomra bizonytalanságot jelent. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok helyen, 
főként az önkormányzati világban az önkormányzati gazdálkodás területén 
hiányoznak azok a szakemberek, akik kellő szakértelemmel és biztonsággal 
tudnák az első vonal küzdelmét lefolytatni.  

Itt nem feltétlenül a korrupció a legizgalmasabb kérdés, azt gondolom, 
hanem az, hogy kellő hatékonysággal működjön az önkormányzati 
gazdálkodás, és a források célszerű és hatékony felhasználása valóban 
helyesen történjen meg. Az a kérdésem tehát, hogy az Állami Számvevőszék 
milyen lehetőséget lát arra, hogy ezt a humánerőforrás-kérdést tudnák 
javítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tóth Csaba alelnök úré a szó. 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Alelnök Úr! Tervezésvezető Asszony! Hasznos volt az előadás, amit 
meghallgathattunk. Bennem csak az merül fel kérdésként, hogy ha ennyi 
mindenen kell változtatni az ellenőrzési módszertanban, akkor hogy működött 
eddig az ellenőrzés, mert ez, amit elmondtak, egy egész átfogó változást 
körvonalazott. Szerencsésebb lett volna, ha ezt az anyagot előzetesen 
megkapjuk, akkor biztos, hogy jobban tudtunk volna készülni, és több kérdést 
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tudtunk volna ezzel kapcsolatban feltenni, mert ami elhangzott, az nagyon sok 
volt így. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy legalább utólag kapjuk már 
meg, hogy legalább lássuk, hogy hogyan módosul és milyen irányban változik 
az ellenőrzés módszertana. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e további hozzászólási igény? 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor megadom alelnök úrnak, 
illetve kollégájának a szót.  

 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a kérdéseket. 
Hadházy Sándor képviselő úr, amit felvetett: az önkormányzatoknál több száz 
önkormányzatot ellenőriztünk kockázatelemzéssel, és első körben megnéztük 
a belső kontrollrendszer működését, a kiépítettséget, a belső ellenőrzést. Mi is 
találkoztunk olyan problémákkal, és utána egy úgynevezett országjárást 
csináltunk a minisztérium akkori államtitkárával együtt, bejártuk a 19 megyét 
és a főváros több kerületét, ahol ismertettük az ellenőrzés tapasztalatait, és 
próbáltuk átadni a kormányhivatalok támogatásával ezeket a tapasztalatokat, 
hiányosságokat, hogy mit látunk mi. 

Sokszor mi úgy éreztük, hogy nem a humánerőforrás-hiány a probléma, 
hanem a szabályok nem megfelelő ismerete, lehet, hogy nem képzett a humán 
erőforrás, ebben egyetértek, amit mondtál, képviselő úr, illetve az oda nem 
figyelés - ellenjegyzések, utalványozás, teljesítésigazolás, és így tovább. 
Amiben az ÁSZ próbál segíteni, hogy ezen ellenőrzéseinknél mindig 
részletesen leírjuk, hogy milyen megállapításokat tettünk, és mit javaslunk. És 
utána elindítottuk az önkormányzatok utóellenőrzését, és tételesen 
végigellenőrizzük, hogy az intézkedési tervben általuk meghatározott 
feladatokat hogy hajtják végre, és értették-e, hogy mi a feladat. 

Amivel próbálunk segíteni: „a jó gyakorlatok konferenciája”, amit az 
ÁSZ elnöke vezetett be, aminek az a lényege, hogy amikor lezárunk egy 
ellenőrzési témacsoportot, például önkormányzati gt.-t, vagy - az előbbire 
visszatérve - belső kontroll vagy önkormányzatok pénzügyi 
vagyongazdálkodása, akkor meghívjuk az érintettek nagy részét, meghívunk 
olyan önkormányzatokat, ahol jó gyakorlat volt, tehát akik példaértékűen 
tudták ezt csinálni, és megosztjuk a tapasztalatokat és ők mondják el, hogy 
kell ezt csinálni, tehát próbálunk részt venni ebben a tapasztalatátadásban és 
megosztásban. Ezen kívül most már három éve elérhető az ÁSZ honlapján egy 
önteszt, amit pont most frissítenek a tervezésvezető asszonyék, aminek az a 
lényege, hogy felsoroljuk azokat a jogszabályokat, törvényeket, 
kormányrendeleteket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy szabályozott 
legyen egy önkormányzat gazdálkodása, és egy önteszttel odaírjuk, hogy 
rendelkezik-e ezzel és ezzel, hol szabályozza a vagyonrendeletét. Például 
majdnem 250 kérdést sorolunk fel, és megvan az, hogy igen, nem vagy nem 
releváns ez a kérdés, és ott van a válaszunk, hogy mi mit tartunk. Ha nem, 
akkor javasoljuk, hogy. És ott van a kormányrendelet, a törvény pontos 
szakasza, hogy mi az, amiben mi javasoljuk. Már több ezren letöltötték az 
öntesztet önkormányzati részről is, tehát mi úgy érezzük, hogy ezzel 
próbálunk segíteni ezen a problémán.  

Tóth Csaba alelnök úr kérdése. Az ÁSZ-nak egy stabil módszertana van 
évek óta, tehát mi ez alapján ellenőrzünk, ez megfelel a nemzetközi 
előírásoknak, ahogy mondta kolléganőm, az INTOSAI és az ISSAI 
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előírásainak. A többi más védelmi vonalnak mi nem minősítjük a 
módszertanát, hiszen ahogyan a bevezetőmben elmondtam, mind a két 
védelmi vonal, a belső ellenőrzés is, illetve a kormányzati ellenőrzés is 
megfelelő módszertan alapján ellenőriz, megfelelő eszközrendszerrel, és a 
bevezetőmben mondtam, hogy a törvény által meghatározott 
kompetenciákkal. 

A mi elemzésünknek az a célja, és amit elnök úr májusban elmondott az 
ÁSZ-beszámoló kapcsán itt, a tisztelt bizottságnak, hogy próbáljuk meg ezeket 
a módszertanokat összeilleszteni, összehangolni. Tehát mi nem azt mondjuk, 
hogy valakinek rossz a módszertana, és ez alapján nem jó ellenőrzést végez, 
mi azt szeretnénk, ha ezen módszertanok illeszkednének egymáshoz. Mi 
tiszteletben tartjuk, ahogy kolléganőm is mondta, hogy az ÁSZ-nak nem 
alárendeltje a másik két védelmi vonal. Mi az ő munkájukat tiszteletben 
tartjuk. Csak mi azt szeretnénk, hogy a közpénzfelhasználás és a nemzeti 
vagyonnal való gazdálkodás minden egyes eleme szinte százszázalékosan 
lefedve legyen. És amit a végén mondtam, hogy csak akkor tudja az Állami 
Számvevőszék felhasználni a másik két védelmi vonal megállapításait, 
javaslatait, ha mi úgy ítéljük meg, hogy az a módszertan átlátható, és 
illeszkedik a nemzetközi sztenderdekhez. Tehát mi ezt tartjuk fontosnak, és 
ebben szeretnénk kérni a bizottság támogató hozzáállását vagy véleményét. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Még visszatérve elnök úr 

meghallgatására, ott arról is szó volt, hogy szeretnék az ellenőrzés 
hatékonyságát javítani, illetve nem feltétlenül a mennyiségi, hanem sokkal 
inkább a minőségi ellenőrzés irányába eltolni, ami tulajdonképpen egybeesik 
a NAV vizsgálati módszertanával. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy 
nem egy teljesen új módszertanról van szó, inkább arról, amire a mostani 
előadásban is az információkat megkaptuk, hogy sokkal inkább az ellenőrzés 
minőségi, mélységi, vizsgálati hatékonyságára, illetve, ahogy alelnök úr is 
most kiegészítette, a módszertanok összehangolására, ahol információk, 
adatok vannak, azokat mindenki tudja hasznosítani, mert én is azt gondolom, 
Hadházy képviselő úrral egyetértve - eléggé jól ismerem az önkormányzati 
világot -, hogy azért ott vannak még problémák. Tehát a jó szándék 
önmagában kevés, az a megfelelő tudás kéne hozzá, amivel precízen és jól el 
tudják végezni a munkát. Azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat segít az az 
önteszt, amit szerintem nagyon helyesen vezetett be az Állami Számvevőszék, 
illetve azok a konferenciák, ahol az egyébként jó gyakorlatot követő 
önkormányzatok tudják ezt a tudást átadni a többieknek. 

Én a magam részéről köszönöm szépen alelnök úrnak és a 
tervezésvezető asszonynak, hogy megjelentek a bizottság ülésén. Elnök úrnak 
pedig köszönjük azt, hogy komolyan vette a meghallgatáson tett ígéretét, és 
visszajöttek az elkészült anyaggal. Alelnök úr felvetését megerősítve kérem, 
hogy legyenek kedvesek ezt átküldeni nekünk a titkárságra, és akkor mi 
valamennyi bizottsági tagnak továbbítjuk. Köszönöm szépen a megjelenést, 
további szép napot kívánok önöknek. Ezzel az első napirendi pontot lezárjuk.  
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A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló T/12928. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amelynek keretében a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. 
Köszöntöm dr. Solymosi Gabriellát a Miniszterelnökségtől, és megkérem, 
hogy segítse majd a bizottsági munkát.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ez 
ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs.  

Javaslom, hogy a vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének megfelel a törvényjavaslat. 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
bizottság egyhangú döntésével a megfelelőségről döntött. Így a részletes vita 
első szakaszát lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Mivel képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, erről nem kell szavazni. Én viszont 
javaslom, hogy nyújtsunk be egy módosító indítványt. Erről kérdezem a 
Miniszterelnökség álláspontját.  

 
DR. SOLYMOSI GABRIELLA vezető főtanácsos (Miniszterelnökség): 

Kormányálláspontot tudunk mondani, és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány támogatja. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy ki támogatja ennek a módosító indítványnak a 
benyújtását. (Szavazás.) 11 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. Dr. Solymosi 
Gabriellának és kollégájának köszönöm szépen, hogy segítette a munkánkat.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ki nem ért 
egyet vele? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett a vitát lezártuk.  

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását teszem fel szavazásra. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes 
vitáról szóló jelentést is elfogadta. Második napirendi pontunkat lezárjuk. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/12738. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amelynek keretében a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. 
Köszöntöm dr. Kéri Zoltán főosztályvezető urat és kollégáját. Kérem, 
foglaljanak helyet! 

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. Van-e ez 
ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs.  
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Javaslom, hogy a vita első szakaszában döntsünk a jogszabály 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfeleléséről. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 12 igen. Ki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
a jogszabályi megfelelőségről döntött. Így a részletes vita első szakaszát 
lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben képviselői 
módosító indítványokról kell szavaznunk. Kérném majd főosztályvezető urat, 
hogy tárca-, illetve kormányállásponttal segítse munkánkat.  

Tóth Csaba képviselő úr módosító indítványáról kell szavaznunk, az 1. 
ajánlási számon benyújtott indítványról, amely összefügg a 6. és a 12. ajánlási 
számon benyújtott indítványokkal. (Jelzésre:) Alelnök úr kért szót, meg is 
adom. 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Annyiban függ össze, hogy mind a háromnak én vagyok a javaslattevője. Azt 
szeretném kérni, hogy a 12. ajánlási pontban szereplő módosítómról külön 
szavazzunk, és ahhoz kérek egy részletes indoklást is majd. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, az az egy probléma van, hogy miután együtt lett 

benyújtva a három indítvány, ezért nem tudunk róluk külön szavazni, csak 
összefüggésében tudunk a három indítványról szavazni közösen. Ez nehezíti 
egy kicsit a helyzetünket. Öné a szó. 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azért 

az ajánlásokról külön kérnék akkor részletes indoklást, mindegyik pontról. 
Egyben szavazhatunk akkor róluk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez teljesen természetes, így is fogjuk megkérni a 

Miniszterelnökség főosztályvezetőjét. Megadom a szót dr. Kéri Zoltánnak.  
 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Kormányzati álláspontot tudok mondani a képviselői indítványokról.  
Ezt a javaslatot a kormányzat nem támogatja, viszont amire szeretném 

felhívni a figyelmet, hogy bizonyos elemek megjelennek a Gazdasági bizottság 
által benyújtásra javasolt bizottsági módosító javaslatban is. Egyrészt szerepel 
az is, hogy az alvállalkozóknak a kétlépcsős kifizetési rendszeréhez visszatérne 
a törvény, illetve szerepel az is, hogy a kapacitásnyújtó szervezetek bevonása 
az eljárásba, a képviselő úr indítványától eltérő módon, az ajánlatkérői 
döntésről szóló összegezés tartalmának kibővítésével alternatív módon 
megoldható lesz.  

 
ELNÖK: Annyit kérnék, hogy alelnök úr kérésének megfelelően mind a 

három módosító indítványról egy rövid álláspontot legyen kedves mondani, 
főosztályvezető úr.  

 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Molnár Márta 

főosztályvezető-helyettes asszonytól is… 
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ELNÖK: Természetesen, parancsoljon főosztályvezető-helyettes 
asszony! 

 
DR. VÁRHOMOKI-MOLNÁR MÁRTA főosztályvezető-helyettes 

(Miniszterelnökség): Kisegíteném egy kicsit a főosztályvezető urat. Az 
értékhatár alatti beszerzések kapcsán a kormány úgy döntött, hogy szükséges 
ennek a szabálynak a rögzítése, hogy három ajánlat bekérését itt is 
szükségesnek tartja, és ezt továbbra is alapvetően fenntartjuk. Amennyiben a 
gazdasági bizottsági módosító javaslat kerül előterjesztésre, akkor abban 
történhet a személyi hatály tekintetében egy változtatás, hogy ez a kormány 
irányítása alá vonatkozó szervekre vonatkozna. 

A képviselő úr módosító javaslatának azt a pontját, amely szerint nem 
kellene közzétenni az erőforrást nyújtó szervezetekre vonatkozó adatokat a 
közbeszerzési adatbázisban, azt is gazdasági bizottsági módosító javaslat 
tervezete tartalmazná, de itt ezt nem tudtuk különvenni, mivel egyben került a 
módosító javaslat előterjesztésre.  

Illetve az 50 százalékos teljesítési szabály a szolgáltatások tekintetében 
egy hosszú társadalmi-gazdasági szervezetekkel folytatott egyeztetést 
követően javasolt kivételre a közbeszerzési törvényből, tekintettel arra, hogy 
nagyon sok problémát okoz a gyakorlati visszajelzések alapján.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr és főosztályvezető-

helyettes asszony kiegészítéseit. Tehát azt mondhatom, hogy a három 
javaslatból kettő érdemben olyan pontokat tartalmaz, amelyeket egyébként mi 
a bizottsági módosító indítványba is beépítettünk. Tehát ilyen értelemben a 
javaslatok jók és akár támogathatók is lennének. Az a javaslatom a 
későbbiekre vonatkozóan, alelnök úr, hogy ha tartalmilag nem is összefüggőek 
a javaslatok, de egy javaslatként kerülnek benyújtásra, illetve egy 
csomagban… (Tóth Csaba: Nem lehet máshogy.) De be lehetne, külön-külön 
módosító indítványokban lehet benyújtani, és akkor tudunk külön-külön 
szavaztatni róla a későbbiekben, most azonban az eljárási szabályok miatt 
kénytelenek vagyunk egyben szavazni.  

Tehát az 1., 6. és a 12. ajánlási pontban szereplő indítványról közösen 
kell szavazni a bizottságnak, azzal a kiegészítéssel, hogy a 6. és a 12. ajánlási 
számon benyújtott indítványokban olyan tartalmi elemek szerepelnek, 
amelyek részben a bizottsági módosító indítványba egyébként beépítésre 
kerültek.  

Kérdezem, hogy ki az, aki az indítványokat támogatja. (Szavazás.) 3 
igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás. A bizottság nem támogatja 
a módosító indítványokat.  

A 2. ajánlási számon Szilágyi György és Apáti István képviselők 
indítványa szerepel. Kérdezem, hogy van-e kormányzati álláspont és mi az.  

 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): A 

kormányzati álláspont az, hogy ezt a két módosító javaslatot nem támogatjuk. 
Itt a közbeszerzési törvény 5. § (3) bekezdéséhez kapcsolódó módosításokról 
van szó. 

 
ELNÖK: Nem, nem. Nem egyről beszélünk. Bocsánat! Tehát ez Szilágyi 

György és Apáti István képviselők indítványa. Ez a 12. módosító, ami az 
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előterjesztésünkben a 2. ajánlási számon szerepel. Tehát ez a törvényjavaslat 
4. § (3) bekezdését módosítja.  

 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Világos. Itt az 

az álláspontunk, hogy ez nem törvényi szintre tartozó szabályozási kérdés, 
hanem akkor végrehajtási rendeletben lehet ezeket a részletszabályokat 
pontosan szabályozni. Itt is a gazdasági bizottsági módosító indítvány azt 
tartalmazza, hogy leszűkülne ez a bizonyos három ajánlatbekérési 
kötelezettség a kormány irányítása tartozó szervezetekre, és csak ezekre 
vonatkozóan kerülne akkor végrehajtási rendeletben a pontos eljárásrend.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás mellett. A bizottság nem támogatja az indítványt.  

A 3. ajánlási számon Hadházy Ákos, Szilágyi György és Apáti István 
indítványai szerepelnek, ami tulajdonképpen ugyanaz az indítvány, csak két 
külön benyújtással.  

 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Itt nem 

támogató a kormányzati álláspont.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja az indítványt? 

(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem 
támogatja az indítvány elfogadását. 

A 4. ajánlási számon Hollik István képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): A kormány 

támogatja ennek az elfogadását.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja az 

indítvány elfogadását? (Szavazás.) 10 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 
nem. A bizottság támogatja a módosító indítványt. 

Az 5. ajánlási számon Szilágyi György és Apáti István képviselők 
indítványa szerepel. 

 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatja az indítványt.  

A 7. ajánlási számon szintén Szilágyi György és Apáti István képviselők 
indítványa szerepel, amely összefügg a 10. ajánlási számon benyújtott 
indítvánnyal.  

 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): A kormány 

nem támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az 
indítványt. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem támogatja.  

A 8. ajánlási számon Hadházy Ákos képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az 

indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja.  
A 9. ajánlási számon Szilágyi György és Apáti István képviselők 

indítványa szerepel. 
 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem támogatja az indítványt.  

A 11. ajánlási számon Hadházy Ákos képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az 

indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja.  
Az egyéni képviselői módosító indítványok tárgyalásának végére 

értünk. Javaslom, hogy a Gazdasági bizottság által benyújtandó módosító 
indítványt támogassák a bizottság tagjai. Kérdezem a kormány álláspontját 
erről az indítványról.  

 
DR. KÉRI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnökség): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

támogatja az indítvány benyújtását. (Szavazás.) 10 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a 
módosító javaslat benyújtásáról döntött. Köszönöm szépen főosztályvezető úr 
és főosztályvezető-helyettes asszony részvételét. 

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki nem ért egyet vele? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a részletes vita második szakaszának lezárásáról döntött.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes 
vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött. Harmadik napirendi pontunkat 
lezárjuk. 
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Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények 
módosításáról szóló T/12899. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a negyedik napirendi pontra, amelynek keretében az egyes 
iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Kósa Lajos és képviselőtársai 
indítványáról van szó. Az előterjesztők közül Hadházy Sándor képviselő úr 
van jelen. Köszöntöm dr. Moskó Mónika főosztályvezető-helyettes asszonyt, 
illetve Simon Attila helyettes államtitkár urat a bizottság előtt. Meg is kérem 
őket, hogy segítsék képviselőtársaim munkáját.  

Javaslom, hogy a részletes vitát ez esetben is két szakaszban folytassuk 
le. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a részletes vita első 
szakaszában arról, hogy a törvényjavaslat a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelel! Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú döntéssel a bizottság a 
jogszabályi megfelelőségről döntött. Így a részletes vita első szakaszát 
lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben képviselői 
módosító indítványokról kell szavaznunk.  

Az 1. ajánlási számon Farkas Gergely képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy van-e tárca- vagy kormányálláspont 
ez ügyben.  

 
DR. SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Kormányálláspontot tudok majd mondani. A kormány nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztők nevében Hadházy Sándor 

képviselő úr (Jelzésre:) nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja az 
indítványt. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság az indítványt nem 
támogatja.  

A 2. ajánlási számon Gúr Nándor és Heringes Anita képviselők 
indítványa szerepel.  

 
DR. SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr? (Jelzésre:) Az előterjesztő sem 

támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az indítványt. 
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság nem támogatja az indítványt.  

A 3. ajánlási számon Kerényi János képviselő úr indítványa szerepel, 
ami összefügg a 4. ajánlási számon benyújtott indítvánnyal.  

 
DR. SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő? (Jelzésre:) Szintén 
támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a 3. és ezzel 
összefüggésben a 4. ajánlási szám alatt szereplő indítványokat. (Szavazás.) 11 
igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. A bizottság tagjai a két indítványt támogatják. Ezzel a 
képviselői indítványokról történő szavazás végére értünk.  

Javaslom, hogy egy rövid bizottsági módosító indítványt nyújtsunk be a 
törvényjavaslathoz. Erről kérdezem a kormány álláspontját.  

 
SIMON ATTILA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő? (Jelzésre:) Támogatja. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy ki támogatja a bizottsági javaslat benyújtását. 
(Szavazás.) 11 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a 
módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Ki az, aki a javaslattal 
egyetért? (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság a részletes vita lezárásáról döntött.  

Javaslom a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását. Ki támogatja? 
(Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a 
részletes vitáról szóló jelentést elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelenlétet 
helyettes államtitkár úrnak és főosztályvezető-helyettes asszonynak, és 
köszönöm, hogy segítették a bizottság munkáját. Ezzel a négyes napirendi 
pontot lezárjuk.  

A nemzeti turizmusfejlesztésről szóló T/12737. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az ötödik napirendi pontra, amelynek keretében a nemzeti 
turizmus fejlesztéséről szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. 
Köszöntöm Fónagy János helyettes államtitkár urat és kollégáját. (Jelzésre:) 
Bocsánat, miniszter úr, elnézést kérek! (Derültség. - Közbeszólás: Tudsz 
valamit!) Államtitkár urat, bocsánat, csak Simon Attilától még lendületben 
voltam. Nagyon remélem, hogy nem a jövőbe, de a régmúltba se láttam, mert 
ha jól emlékszem, akkor miniszterként, államtitkárként már töltöttél be 
pozíciót, képviselő úr, de reméljük, hogy ennél már csak maximum fölfelé 
vezethet a jövő. Még egyszer elnézést kérek.  

Tehát a törvényjavaslat részletes vitáját kezdjük meg. Van-e az ellen 
kifogása bárkinek, hogy két részletben tárgyaljuk a részletes vitát? (Senki sem 
jelentkezik.) Kifogás nincs.  

A részletes vita első szakaszában javaslom, hogy állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú döntéssel a bizottság döntött a megfelelőségről. Így a részletes vita 
első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben egyéni képviselői indítványok 
nem érkeztek, ellenben van egy olyan bizottsági módosító indítvány, amelynek 
benyújtását javaslom a tisztelt bizottság részére. Kérdezem államtitkár urat, 
hogy van-e tárca-, illetve kormányálláspont a bizottsági tervezetről.  
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
A tárca és a kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy ki támogatja az indítvány benyújtását. (Szavazás.) 10 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 
nem. A bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslom a részletes vita lezárását. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Javaslom a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását. Ki az, aki 
egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
döntött. Az ötödik napirendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen államtitkár 
úrnak és kollégáinak az aktív részvételt a bizottság ülésén.  

Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú 
módosításáról szóló T/12923. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Miután a tárcának van újabb államtitkára Aradszki András 
személyében, köszöntöm államtitkár urat, és megkérem, hogy foglaljon helyen 
kollégáival az előterjesztői asztalnál. A hatodik napirendi pontra térünk rá, 
amelynek keretében az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le.  

Javaslom, hogy ez esetben is két részletben folytassuk le a részletes 
vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.)  

Mivel kifogás nincs, ezért javaslom, hogy a részletes vita első 
szakaszában döntsünk a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelésről. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 13 igen. A bizottság egyhangú döntéssel döntött a 
megfelelőségről. A részletes vita első szakaszát lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben az egyéni 
képviselői indítványok benyújtásáról nem döntünk, miután ilyen nem 
érkezett, viszont van egy bizottsági javaslat. Van egy kis módosítás, tisztelt 
képviselőtársaim, ahhoz képest, amit kiküldtünk valamennyi képviselő 
részére, és amit államtitkár úr is megkapott. A 6. pontban van egy 
túlterjeszkedés, amit én most javaslok szóbeli kiegészítésként visszavonni. 
Ilyen értelemben a benyújtott tervezetnek a 6. pontban szereplő részletei 
visszavonásával, tehát azzal a csökkentett tartalommal javaslom a bizottsági 
módosító indítványt benyújtásra. Remélem, hogy érthető volt, amit mondtam. 
Ezek alapján kérdezem államtitkár urat, hogy ezzel a módosítással a bizottsági 
módosító indítvány tervezetét tudják-e támogatni.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani. Tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönöm, tehát a tárca tudja támogatni. Galambos Dénes 

képviselő urat kérdezem mint előterjesztőt. 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő 

támogatja az elnök úr által javasoltakkal egyetemben.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a szóbeli kiegészítéssel együtt, aki a 

bizottsági módosító indítványt ezzel a csökkentett tartalommal benyújtani 
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság a módosító indítvány módosított 
tartalmának benyújtásáról döntött.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Javaslom a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 10 igen. Ki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság a jelentés elfogadásáról döntött. Köszönöm szépen államtitkár úrnak 
és kollégáinak, hogy elfáradtak a bizottság ülésére. A hatodik napirendi pontot 
ezzel lezárjuk.  

Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről 
szóló T/12927. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a hetedik napirendi pontra, amelynek keretében az egyes 
egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló törvényjavaslat 
részletes vitájára kerülne sor. Előterjesztőként Galambos Dénes képviselő úr 
vesz részt, a kormány részéről pedig dr. Zsolnai Alíz főosztályvezető asszonyt 
és kollégáját köszöntöm, és kérem, hogy majd segítsen bennünket a módosító 
indítványokról való döntésben.  

Javaslom, hogy ez esetben is két részletben folytassuk le a részletes 
vitát. Van-e kifogása valakinek ez ellen? (Senki sem jelentkezik.) Mivel nincs, 
javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában döntsünk a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 13 igen 
szavazattal, egyhangú döntéssel döntött a bizottság a házszabályi 
rendelkezéseknek való megfelelésről. Ezzel a részletes vita első szakaszát 
lezárjuk.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Mivel képviselői 
módosító indítvány érkezett, először erről szavazunk.  

Schmuck Erzsébet képviselő asszony indítványáról kérdezem 
főosztályvezető asszonyt, van-e tárca- vagy kormányálláspont.  

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután az 1-es javaslat összefügg a 2-essel, 

ezért együttes szavazásra teszem fel. Ki az, aki az 1. és a 2. ajánlási számon 
benyújtott indítványokat támogatja? Bocsánat! Előterjesztő? (Dr. Szakács 
László: Lehet, hogy támogatja.) 

 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő sem 

támogatja. (Dr. Szakács László közbeszól.) 
 
ELNÖK: A várakozásnak megfelelően az előterjesztő sem támogatta. 

Szakács képviselő úrnak köszönöm szépen, hogy segítségemre volt.  
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Tehát ezek után kérdezném, hogy akkor az 1. és a 2. ajánlási számon 
benyújtott indítványokat ki támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem 
támogatja. Köszönöm szépen.  

Van egy benyújtásra javasolt módosító indítvány, amelynek tervezetét 
megkapta a minisztérium. Kérdezem főosztályvezető asszonytól, van-e 
tárcaálláspont. 

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?  
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő is 

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

indítványt. (Szavazás.) 11 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a részletes vita lezárásáról döntött.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Kérdezem 
a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki 
nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
döntött.  

Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak és kollégájának, hogy 
elfáradtak és segítették a bizottság munkáját. A hetedik napirendi pontot 
lezárom.  

A letelepedési államkötvény megszüntetése érdekében a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló a 2007. évi II. törvény módosításáról 
szóló T/12798. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a nyolcadik napirendi pontra, amelynek keretében a 
letelepedési államkötvény megszüntetése érdekében a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, 
amelyet Tóth Bertalan képviselő úr és képviselőtársai nyújtottak be. Ki 
képviseli az előterjesztőket? (Jelzésre:) Szakács László. Megadom a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Igazából ez a javaslat nagyon hasonlít arra a javaslatra, amit október 3-án 
egyszer már tárgyalt ez a bizottság, akkor ez egy eléggé szimbolikus dátum 
volt egyébként; a bevándorlásról szóló népszavazást követő napon, hétfőn ez a 
bizottság nem támogatta azt, hogy a letelepedési kötvényt árusító társaságok 
fejezzék be a működésüket és számoltassuk el őket, úgy értve, hogy 
számoljanak be a NAV-nak, illetve ennek a bizottságnak a tevékenységükről, 
majd pedig a bevételük 75 százalékát fizessék be a költségvetésbe 
különadóként.  
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Ezt terjesztettük elő újra. Bízom benne, hogy az azóta megváltozott 
környezetben önök is átértékelték ebbéli gondolataikat, és talán csak a 
népszavazás utáni felfűtött politikai helyzet indokolja azt, hogy október 3-án 
ezt a javaslatot leszavazta a bizottság kormánypárti többsége, ezért gondoltuk, 
hogy még egyszer benyújtjuk ezt a javaslatot. Bízunk benne, hogy tudjuk ezzel 
segíteni a munkát a tisztánlátás érdekében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság tagjai részéről 

van-e valakinek véleménye, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) A korábbi 
döntés alkalmával is jeleztük a kormánypárti frakciók részéről, hogy addig, 
amíg a kormány álláspontját nem látjuk a letelepedési kötvények jövőét 
illetően, addig nem támogatunk semmilyen ezzel kapcsolatos bizottsági 
döntést. Nagyon remélem, hogy a csütörtöki meghallgatás során, amikor 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr jön és számol be az ez évi 
tevékenységéről miniszterként, akkor ott már valamilyen információt 
kaphatunk arra vonatkozóan, hogy a kormány hogy áll a letelepedési 
kötvények jövőjét illetően. Úgyhogy ilyen értelemben a kormánypárti frakciók 
ezúttal sem támogatják a tárgysorozatba vételt addig, amíg nem látjuk a 
kormányzati álláspontot. Szakács képviselő úr?  

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Csak egy gondolat jutott 

eszembe, hogy de kár, hogy nem csütörtökön tárgyaljuk ezt második 
napirendi pontként. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, 
aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Ezzel a 
nyolcadik napirendi pontot lezárjuk. 

A letelepedési kötvények lejáratkor való visszafizetésének 
felfüggesztéséről, a vállalkozások beszámoltatásáról, a 
kötvényügyletek lezárásáról szóló T/12961. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a kilencedik napirendi pontra, amely keretében 
meglepetésünkre a letelepedési kötvények lejáratkor való visszafizetésének 
felfüggesztéséről, a vállalkozások beszámoltatásáról, a kötvényügyletek 
lezárásáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. 
Szabó Timea képviselő asszony nyújtotta be az indítványt, őt nem látom az 
ülésteremben. Tehát akkor az ő szóbeli kiegészítésére nem kerülhet sor.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Így a kilencedik napirendi pontot is lezárjuk.  
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A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes 
gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény módosításáról szóló T/12832. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a tízedik napirendi pontra, amelynek keretében a szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Az előterjesztő 
képviseletében Szakács László képviselő úrnak adom meg a szót.  

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Úgy érzem, hogy ennek a jogszabálynak az indoklásában nagyjából-
egészében mindent leírtunk, ami ebben fontos. A szövetkezeti hitelintézetek 
integrációs szervezete, illetve azoknak az FHB-val, a Magyar Postával, az 
MFB-vel való kapcsolatának a feltárása, úgy gondolom, hogy január óta eléggé 
sok munkát ad úgy a politikusoknak, mint ahogyan legutóbb kiderült 
egyébként, és most már a nyomozóhatóságoknak is. Mi az ebben való 
tisztánlátás érdekében szeretnénk, ha minél több közérdekűen nyilvános és 
közérdekűen hozzáférhető adat állna rendelkezésünkre. Ezt célozza egyébként 
ez a javaslat is. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy az átláthatóság, a 
transzparencia és a közpénzek, nem utolsósorban a pénzügyi szektor 
stabilitásának szempontjait is szem előtt tartva támogassák ezt az 
előterjesztést. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
nem. A bizottság nem támogatta a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. A 
tízedik napirendi pontot lezárjuk.  

Egyebek 

A tizenegyedik napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek felvetése? 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor még egyszer tájékoztatnám 
a bizottság tagjait, hogy csütörtökön az előzetes tervek szerint 14 órakor Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter úr meghallgatására kerül sor, illetve a jövő 
héten hétfőn, tehát december 5-én is ülést tart a parlament és a bizottság is; az 
ukrán nemzetiségi szószóló hölgy kezdeményezte, Ukrajnából, Ternopil 
megyéből egy olyan gazdasági delegáció érkezik, aki ukrajnai befektetési 
lehetőségekről szeretné tájékoztatni a magyar gazdasági szereplőket, kérte, 
hogy a Gazdasági bizottság is segítsen a nyilvánosság megteremtésében. Én 
erre nekik egy lehetőséget adtam, így hétfőn délelőtt, várhatóan 10 órakor 
tartunk egy ülés, ahol ez a delegáció hivatalosan bemutatkozik és elmondja 
azt, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a magyar vállalkozások számára. 
Természetesen emellett van néhány törvényjavaslat, amelynek még a 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, tehát a hétfői napon is számítsanak 
képviselőtársaim bizottsági ülésre. 



 27

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a bizottsági ülésen való megjelenést, mindenkinek 
szép és eredményes napot kívánok. A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc.) 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Czomba Sándor 
a bizottság alelnöke 

 Bánki Erik 
a bizottság elnöke 
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