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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelent vendégeket a Gazdasági 
bizottság mai ülésén.  

Tisztelt képviselőtársaim a szokásoknak megfelelően írásban előre megkapták 
a mai ülés napirendjét. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a 
tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangú döntés. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a 
helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes, így a munkáját megkezdheti. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére (B/15031. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/.... szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Első napirendi pont: tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére, 
1/a. napirendként. Ezzel együtt tárgyaljuk a tájékoztató az Állami Számvevőszék 
2016. évi szakmai tevékenységéről és a beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot. 
Nyilván először megtárgyaljuk a beszámolót, utána pedig a beszámolóról hozunk 
határozatot.  

Köszöntöm Domokos László elnök urat, és meg is kérem, hogy foglaljon helyet 
az asztalnál. (Megtörténik.) Köszönjük az írásban megküldött tájékoztatót. Megadom 
a lehetőséget az elnök úrnak arra, hogy ezt szóban is kiegészítse. Öné a szó! 

Domokos László tájékoztatója 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy első napirendként még 
frissen tudok erről a témáról szólni. Úgy gondolom, számunkra ez egész éves munka, 
de a bizottság számára nyilván ez is egy napirend. Néhány hangsúlyos pontját ki 
szeretném emelni, ami 2016-ban az ÁSZ munkáját összefoglalta. 

Egyrészt igyekeztünk egy nagyon tömör összefoglalót készíteni, 100 oldal alatt, 
viszont minden jelentést bemutatva, akár úgy, hogy interneten is nyomon 
követhetően a teljes szöveghez hozzá lehessen férni. Tehát egy felhasználóbarát 
felhasználással igyekeztünk mindenki idejéhez mérten lehetőséget teremteni, hogy 
röviden és tömören, vezetői összefoglalóban és egyes jelentések kapcsán akár egészen 
részletesen tájékoztató lehetőséget teremt a megismeréshez.  

Az ÁSZ 2016-ban is továbbra is nagy hangsúlyt helyezett a makrogazdasági 
folyamatokra az államadósság folyamatainak alakulását vizsgálva; külön hozzájárult a 
költségvetési tervezés átláthatóságához a múlt év folyamán is. Egész évben nyomon 
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követtük a költségvetési folyamatokat; véleménnyel, elemzéssel támogattuk a 2017-es 
költségvetés megalkotását; hozzájárultunk a költségvetési tervezés átláthatóságához.  

Az ellenőrzéseink fókuszában továbbra is a közpénzügyi kockázatokat hordozó, 
valamint kiemelt társadalmi jelentőségű területek vannak, és azt kell mondanom, 
még mindig vannak olyan területek, amiket a Számvevőszék 26 éve nem tudott 
ellenőrizni, tehát ezekre a korábban ellenőrizetlen területekre is kiterjedt az 
ellenőrzésünk. Én úgy gondolom, a kamarák ellenőrzése volt az egyik ilyen. A másik: 
2011 óta az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok és az állami 
vállalatok tételes ellenőrzése az, amely kiemelést érdemel ebben a tekintetben. És 
természetesen ismétlődő ellenőrzésként kiemelten fókuszáltunk az úgynevezett 
ellenőrök ellenőrzése területére, úgy mint a Nemzeti Bank, az Államkincstár, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amelyekről a Számvevőszék évről évre elkészíti az 
önálló ellenőrzését. 

Ide tartozik, ebbe a sorba a Könyvvizsgálói Kamara ellenőrzése, hiszen a 
kamarának hitelesítő szerepe van akár az állami, akár a magánszféra tekintetében, és 
egyáltalán nem mindegy, hogy az állami jogkörrel is felruházott és kamarai jogkörrel 
bíró szervezet mennyire tud a szabályoknak megfelelő ellenőrzést végezni. Ezt 
folytatjuk az idei évben is az Állatorvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara 
kapcsán, tehát folytatódnak azok a 2014-től elindított köztestületi ellenőrzések, 
amelyek, én úgy gondolom, fontos közbizalmat teremtő állami funkciókat és szakmai 
belső, főleg etikai működési szabályokat látnak el a törvényhozás szándékának 
megfelelően.  

Nagyon fontos kiemelnem azt, hogy a múlt évben a beszámoló keretében 
előkerült, hogy az ellenőrzést végző szervezetekkel közös nyelvet kell beszélni és 
hatékony ellenőrzést tenni. Ezzel kapcsolatban decemberben egy beszámolót is 
benyújtottunk a bizottság elé, amelynek keretében a módszertani összhangot 
próbáltuk áttekinteni. Úgy látjuk, hogy ezt a munkát folytatni kell, tehát mind az 
úgynevezett első védelmi vonalnak számító szervezetek belső ellenőrzése, belső 
kontrollrendszeréhez kapcsolódó kérdéskörök kapcsán - amelyek egész jelentős 
fókuszterületet jelentenek a múlt év ellenőrzéseiben - legalább annyira, mint az 
úgynevezett második védelmi vonalnál, amely az államhoz, a központi 
intézményekhez vagy éppen a fenntartó önkormányzatokhoz kapcsolódik.  

Harmadik védelmi vonalként a Számvevőszék feladata az, hogy ennek az 
összhangját megteremtse. Ezért is vetjük fel, hogy itt most előzetesen áttekintettük az 
egyetemek és az oktatóintézmények tananyagait, és azt látjuk, hogy itt további 
teendők vannak, hiszen ezen ellenőrző szervezetek hatékonysága sok esetben azon 
múlik, hogy az ott dolgozó emberek milyen képzésben vesznek részt, milyen 
továbbképzésben vesznek részt. Kezdeményezzük, hogy ezt fejleszteni kellene, és 
ehhez szívesen kérnénk országgyűlési támogatást is a bizottságtól. (Hollik István 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

Nagyon fontos, hogy nemzetközi téren is összehangolt ellenőrzéseket 
folytattunk, olyan témákban is, amelyek akár a magyar közéletet is naponta érintik. 
Mi a magyarországi diplomás pályakövetésnek egy fejlesztési projektjét és működését 
tekintettük át. A román és a bolgár számvevőszék ottani gyakorlattal ellenőrizte ezt, 
hogy európai szinten a diplomások hol helyezkednek el, mennyien hagyják el az 
országot, miért teszik ezt, ezt a témakört próbáltuk meg közösen ellenőrizni. Ez a 
napokban fog megjelenni. Most már befejeződött a román és a bolgár számvevőszék 
munkája is, és májusban a közös ellenőrzési tapasztalatok megjelennek. A miénk 
egyébként még múlt év őszén megjelent. 

Ki szeretném külön emelni, ami a korábbi időben nagy hangsúlyt kapott, az 
úgynevezett brókercégekhez kapcsolódó események kockázatainak az értékelését. Ezt 
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követően megszerveztük ennek az ellenőrzését, amely során egy belső 
kontrollrendszeres ellenőrzést egészítettünk ki az önkormányzatok befektetési 
döntéseire vonatkozó ellenőrzésekkel. Azt kell mondanunk, hogy legalább annyiban 
az önkormányzatok is részesei voltak a probléma kialakulásának; sok esetben 
egyébként még szerencséjük is volt, azt kell mondanunk, mert nem olyan partnerük 
volt, aki visszaélt az ő helyzetükkel, de más olyan helyen, ahol kár nem keletkezett 
vagy pénz nem tűnt el, annak ellenére az önkormányzatok elég gondatlanul vagy 
felelőtlenül jártak el ezen befektetések tekintetében. Itt valószínűleg megfontolandó 
lenne, ha az önkormányzatok ilyen feladatot látnak el, magasabb szaktudás, esetleges 
kötelező ismeretek megjelenése, hiszen jegyzők, akik többnyire jogi vagy 
államigazgatási végzettséggel nem éppen, hogy így mondjam, 
információszimmetriában, inkább aszimmetriában döntenek, ott könnyen nagy 
pénzek magas kockázattal akár veszélybe kerülhetnek, eltűnhetnek, mint ahogy ezt 
tapasztaltuk. Tehát van rendszerszintű kockázat is, amire fölhívjuk a figyelmet. 

Ha már önkormányzatokról beszélünk: az önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásában érintett településeket is megnéztük. Rendkívül problematikus a terület. 
Azt tudom mondani, itt is megfontolandó, hogy ha az önkormányzati 
adósságrendezésről szóló törvény felülvizsgálata előtérbe kerül, akkor a 
Számvevőszéknek erre lesznek javaslatai. Mi úgy ítéljük meg, most csak azért, mert 
igazából kistelepüléseket érintett, azért nem kapott társadalmilag nagyobb hangsúlyt, 
de abban a pillanatban, ha egy nagyobb város vagy egy nagyobb település belekerül, 
ahol sok száz milliós vagy milliárdos nagyságrendű adósságrendezés lesz, mi azt 
látjuk, ez a rendszer nem fogja jól kezelni ezt a helyzetet, és igazából a hitelezőket sem 
elégíti ki, ez a tapasztalatunk. A tartós, fenntartható reorganizáció pedig nincs ehhez 
kötve, ezért úgy gondolom, előzetes tapasztalatokat hozott a múlt évi ellenőrzésünk, 
illetve az idei év. Várhatóan mind a két területről elemzéseket is meg fogunk 
jeleníteni. (Volner János megérkezik az ülésre.) 

A múlt évben folytattuk a kórházak ellenőrzését. Ez egy végtelenített 
nagyságrendű intézményi kör, ezért minden évben folyamatosan jelen próbálunk 
lenni, és ennek megfelelően jelzéseket adunk. Hasonlóan a vízügyi igazgatóságok, 
amely egy új területként jelent meg, illetve egy teljesen új területként a 19 megyei jogú 
város múzeumainak a gazdálkodását ellenőriztük, ahol elemzéssel is támogattuk a 
törvényalkotás múlt heti vitáját; pont szerencsésen össze tudott érni. Azt tudjuk 
jelezni, hogy mint ahogy korábban a felsőoktatási intézményeknél, a kórházaknál, 
múzeumoknál a jogkövető magatartást, a parlament törvényhozási szándékát, a 
törvényei nyomon követését nem teljeskörűen tartják be a vezetők, sőt egy részükben 
kimondottan jogszabályok be nem tartására hívják fel a figyelmet. Ebben mi azt 
tudjuk mondani az Országgyűlés ellenőrző szerveként, nyilván mi az országgyűlési 
törvényt számon kívánjuk kérni, erről majd a parlamentnek kell eldöntenie, hogy 
mennyiben tud jogszabályokkal végrehajthatóbbá tenni bizonyos körülményeket. 
Másrészről viszont jelezzük, hogy most a felsőoktatási intézmények utóellenőrzését 
megkezdtük. Elég vegyes a kép. Van, ahol elég határozottan végrehajtják a saját 
intézkedési terveiket a korábbi, általunk feltárt hibáknál, viszont jó néhány olyan 
egyetem, felsőoktatási intézmény van, amelynél egy-két év után sem tudták 
felszámolni a hiányosságokat. Én úgy gondolom, ez majd további kérdéseket vethet 
fel.  

A legnagyobb darabszámú, a legnagyobb terület az önkormányzati és az állami 
tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése volt. 

Néhány számot azért még kiemelnék. 260 jelentést hoztunk nyilvánosságra, 
közel 900 helyszínen ellenőriztünk, 2232 javaslatot fogalmaztunk meg, és 169 
figyelemfelhívó levelet küldtünk meg a különböző szervezetek vezetőinek, amelyben 
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beazonosított kockázatokra hívtuk fel a figyelmet. 471 intézkedési terv készült. Azt 
kell mondanunk az intézkedési tervek kapcsán, hogy - mint ahogy a múlt évben vagy 
megelőzően is - elég megnyugtatóan, közel 100 százalékban intézkedési tervek 
készülnek, és ennek megfelelően jogkövető magatartásra való törekvés legalábbis 
tetten érhető az ellenőrzött szervezeteknél. 

A múlt év volt a legnagyobb darabszámú - korábbi évekhez képest 
mindenféleképpen legnagyobb, az elmúlt húsz évben nem volt ennyi - az 
utóellenőrzés. 54 önálló utóellenőrzés volt, és más ellenőrzéseknél, ahol évről évre 
megyünk, nyilván ott folyamatos utóellenőrzések korábban is voltak. Én úgy 
gondolom, ezzel egy következetes jogszabálybetartási és a közpénzek eredményes 
felhasználását célzó időszakot tudunk biztosítani. 

Ki szeretném emelni, hogy 25 országgyűlési tájékoztatóval támogattuk a múlt 
évben a parlament döntéshozatalát, és 36 törvényjavaslathoz tett az ÁSZ ajánlást, 
szöveges vagy tartalmi észrevételt. 251 alkalommal értesítettünk valamilyen 
hatóságot, illetve felügyeleti szervet, akik aztán saját hatáskörükben már nyomoztak, 
eljártak, bírságoltak vagy éppen a gyanút nem találták megalapozottnak. 

Talán kiemelném azt, hogy egy magas szintű átláthatóságot biztosított a 
Számvevőszék mind az ellenőrzése, mind a működése tekintetében. Több mint 
kétezer hírt tettünk közzé saját szervezeti működésünkről, az ellenőrzési 
tapasztalatokról, konkrét ellenőrzések állapotáról. Egyre hangsúlyosabb terület az, 
hogy nemcsak a Költségvetési Tanács számára, hanem általánosan az Országgyűlés 
számára, a képviselők számára, illetve a közgondolkodás számára elemzéseket 
készítünk témákban, 21 elemzés jelent meg a Számvevőszék jegyzésében, és 11 olyan 
tanulmánysorozatból álló, -elemekből álló kötetet jelenítettük meg, amely a jó 
kormányzás, a jó gyakorlatok különböző megközelítéseit dolgozta föl, amellett, hogy 
szakmai konferenciákat és szemináriumokat is szerveztünk. 

Kiemelem az aktualizált öntesztünket. Minden évben egyre szélesebb körben 
biztosítjuk önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, központi intézmények 
számára, hogy jogkövető magatartásukat tudják biztosítani azáltal, hogy nem kell az 
ÁSZ-nak odamenni, hogy ezt leellenőrizze. Hétezer letöltés van ’14 óta, annak a felét 
önkormányzatok teszik, nem várják meg, hogy az ÁSZ ellenőrizzen, hogy ott legyünk. 

Egy dologról még kell hogy szóljak az országgyűlési határozatoknak való 
megfelelés tekintetében. Hatodik alkalommal végeztük el a magyar közszféra 
korrupciós kockázatait feltérképező integritási felmérést, 3002 szervezet csatlakozott, 
ez minden idők legmagasabb darabszámú csatlakozása, illetve erről hamarosan, 
napokon belül elemzés, összefoglaló, ágazatonkénti elemzés is meg fog jelenni, amely 
lehetőséget teremt arra, hogy önkorrekciós, önreflexiós lehetősége legyen a 
szervezeteknek, hogy ők maguk védettebbé tegyék ezt a kockázatok, itt a korrupciós 
kockázatok tekintetében. 

Vissza kell jeleznem, hogy a korábbi országgyűlési határozatnak megfelelően az 
etikus közpénzügyi vezetőképzésben lépéseket tettünk. A Miskolci Egyetemmel közös 
közszolgáltatási elemzőképzést indítottunk a múlt évben, illetve ezt folytatni 
szeretnénk. Fontos, hogy az Országgyűlés határozatainak megfelelően egyebek, 
Pénzügyi Szemle, közpénzügyi tudatosság témakörében is végezzük a munkánkat, és 
próbálunk megfelelni azoknak, amikre az Országgyűlés külön határozatokat 
fogalmazott meg. 

Egy elemet szeretnék még kiemelni. Részben érintettem is, de magában a 
szövegben is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tájékoztatóban négy nagy témakörben 
vannak olyan felvetéseink az Országgyűlés számára, amelyeket nem feltétlenül a 
mostani vitában, de a következő munkában, jogszabályalkotásnál érdemes 
átfogóbban átgondolni. Ahogy említettem, az önkormányzati terület ilyen. Ez 
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továbbra is az egyik legnagyobb kihívás a számunkra a nagy darabszám miatt. Ezért 
most saját magunk is próbálunk egy olyan technológiai fejlesztést végrehajtani az 
informatika és az adatfeldolgozás tekintetében, hogy mind a pénzügyi helyzet, mind 
pedig az úgynevezett irányítási színvonal, a belső kontrollok, az integritás 
tekintetében egy elektronikus adatbekérésen alapuló, sokkal szélesebb körű 
ellenőrzési, kockázati és szükség esetén helyszíni kiegészítéssel még szélesebb körben 
lefedjük ezt a kört. Úgy gondolom, ennek az idei évben már lesznek eredményei.  

A múlt év kapcsán most még inkább az előkészítő munkálatokról, a pilot-
programokról tudok hírt adni. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a legfontosabb 
törekvésünk az, hogy minden potenciális ellenőrzött érezhesse azt, hogy a 
Számvevőszék szeme rajta van. Így mód van arra, hogy kellő visszatartó erőt adjon a 
közpénzügyek ellenőrző szervének a tevékenysége. Én úgy gondolom, a múlt évben 
ezt a törekvést be tudtuk tartani. Az utóellenőrzésekkel pedig határozottan 
nyomatékot is tudunk adni a hibák kijavítására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
Állok rendelkezésre a kérdésekre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság tagjainak adom meg a szót, 

elsőként Tóth Csaba alelnök úrnak. 

Kérdések, vélemények 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az elnök úr 
még a beszámoló elején említette, hogy az elmúlt évben kiemelt feladatnak 
tekintették a közpénzügyi kockázatokkal hangsúlyosabban terhelt területek 
ellenőrzését. Ez nagyon helyes is, hiszen nagyon fontos a közpénzek felhasználásának 
az átláthatósága, illetve a közpénzek eredményes és hatékony felhasználásának 
ellenőrzése.  

Ezért is hiányolok egy területet a beszámolóból és abból is, amit ön elmondott. 
Erre való tekintettel kérdezném, hogy 2016-ban bekerült, kiegészült a feladatuk a 
Magyar Nemzeti Bank alapítványainak az ellenőrzésével. Sem a beszámolóban, sem 
abban, amit ön elmondott, nem hallottunk erről. Illetve a 118 oldalas beszámolóban 
csak háromszor említik meg az alapítványokat, egyrészt, hogy bővült a feladatkör, és 
ezen kívül semmilyen utalás nincsen arra, hogy végeztek volna-e ellenőrzéseket.  

Ez azért érdekes, mert visszatérve azon mondatára, hogy a közpénzek 
felhasználásának átláthatósága és a közpénzügyi kockázat, esetleg csak nem az az oka 
ennek, hogy ez a pénz, az a 260 milliárd forint, ami átkerült a Magyar Nemzeti 
Bankból, az az önök értelmezése szerint is tényleg elvesztette a közpénz jellegét, és 
azért nem foglalkoztak vele? Én szeretném kérdezni, mi az oka, hogy az Állami 
Számvevőszék az MNB-alapítványokat nem ellenőrizte. Vagy ha ellenőrizte, akkor 
mik a tapasztalatok? És ha nem ellenőrizte, akkor mikor kerítenek erre sort? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Hollik István képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a beszámolót. 

Ha visszagondolunk a devizahitelezés problémakörére, akkor azt meg kell állapítunk, 
hogy nyilván komoly mulasztása volt a kormánynak, illetve a jegybank akkori 
vezetésének. De azt is hozzá kell tennünk a másik oldalról, teljesen egyértelművé vált, 
hogy a magyar emberek pénzügyi tudatossága, illetve a pénzügyi ismerete sem 
megfelelő.  
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Az ÁSZ 2016-ban is aktív résztvevője volt a magyar emberek pénzügyi 
tudatosságát fejlesztő kezdeményezéseknek. Arról szeretném kérdezni az elnök urat, 
hogy ennek a tevékenységnek mik voltak a tapasztalatai, és a jövőben szeretnék-e 
továbbfejleszteni ezt a tevékenységüket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Volner János képviselő úrnak adom meg a 

szót… (Jelzésre.) Z. Kárpát Dániel, akkor félrenéztük, elnézést. Z. Kárpát Dániel 
képviselő úr! 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Egyben a megértést a ritmusváltásunk kapcsán, hiszen van, akinek ma több 
programja van párhuzamosan, ezért előre elnézést kérek, hogy a választ majd Volner 
Jánoson és a jegyzőkönyvön keresztül fogom tudatosítani. 

Azt szeretném az elnök úrtól megkérdezni, nem zavarja-e az a folytatólagos 
mulasztás, amiben ez a kormányzat immár hét éve van. Nem került itt szóba, de egy 
nemzeti vagyonleltár vagy tényleges országos vagyonleltár létezésének a hiánya 
elképesztő nehézségeket teremt a költségvetési ciklusok előtt a tervezhetőséget 
illetően.  

Eleve hatalmas szakmai hibának tartom azt, hogy a kormányzat 
tulajdonképpen több mint negyed évvel, majdnem fél évvel a szükséges időpont előtt 
nyújtja be a költségvetést. Tehát megint az a röhejes helyzet állt elő, hogy a 2018-as 
költségvetésről beszélünk, miközben a kormányzat, az eltérő inflációs várakozások és 
a különböző szakszervezetekkel való megállapodások miatt, éppen módosítja az előző 
költségvetést. Tehát ez a tervezhetőség rovására megy, de az biztos, hogy egy 
országleltár nagyon sokat segíthetne azon a helyzeten, ami adott esetben bázist, 
normális alapokat adhatna a tervezésnek.  

Ugyanígy nem látom, hogy az Állami Számvevőszék a korrupciós folyamatok 
feltárása, megelőzése tekintetében a kozmetikai jellegűeken túl milyen mérhető és 
érdemi tevékenységet végez, hiszen azt látom, hogy majdnem egy évtizede, amikor az 
akkori egyetemi tanulmányaim folyamán a közpénzügyi ellenőrzés azon fejezetével 
foglalkoztunk, ami a helyi önkormányzatok független ellenőrzését illeti, már akkor 
feltártuk - egyébként azóta elmondtam a parlamentben körülbelül 30 alkalommal -, 
hogy több száz helyi önkormányzat pénzügyeit, közpénzügyeit az égadta világon senki 
nem ellenőrzi Magyarországon, és rendszerszintű változás azóta sem következett be.  

Azt látjuk az ÁSZ-nál, hogy mivel nem végez tömegével könyvvizsgálói típusú 
ellenőrzést, ezért nem is tud feltétlen bizonyossággal szolgálni az adófizetők számára 
azt illetően, hogy a közpénzek felhasználása korrekt módon történik vagy sem. Azt 
látom, hogy az ÁSZ nem végzi el a kormány tulajdonképpeni pénzügyi ellenőrzését 
sem, azt, hogy megfelel-e bizonyos ismérveknek, vagy sem.  

Az országleltár hiánya mellett, a korrupció megfékezési eszközeinek hiánya 
mellett azt látjuk, hogy az államadósság alakulásának ellenőrzése is legalábbis 
hiányosságoktól szenved. A kormányzati kommunikációba belefér az, hogy relatív 
adatokról beszélnek, igyekeznek korábbi évek hasonló számaihoz mérni, akár 
százalékos formában, azt az abszolút adatot, ami attól függetlenül növekményt mutat 
fel folyamatosan, és bárcsak ne így lenne, de az ÁSZ-tól én magam legalábbis 
elvárnám azt, hogy egyrészt a vagyonváltozásokat az államháztartás tekintetében 
teljes körű módon ellenőrizze, tehát ne csak szúrópróbaszerűen, ne csak részelemeket 
illetően.  

Összességében pedig azt, hogy ne csak egy ellenőrzési halmaza legyen, hanem 
egy ellenőrzési rendszere. És pont ezt a rendszerszemléletet hiányoljuk mi jelen 
pillanatban még, hiszen amíg Magyarországon százával fordulhatnak elő 
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helyhatóságok, amelyek semmilyen, a közpénzügyeket érintő tisztességes és teljes 
körű ellenőrzésnek nem esnek alá, addig nagyon nehéz teljes körű ábrát várni önöktől 
és egy teljes képet adni adott esetben az országgyűlési képviselőknek, a 
döntéshozóknak. Mindez pedig némiképp aláássa mondjuk a jövő évi költségvetés 
tervezhetőségét is. Köszönöm. Egyben elnézést kérek azért, hogy a válaszát 
személyesen nem tudom megvárni, de a jegyzőkönyvön keresztül követni fogom 
minden gondolatát. Köszönöm. 

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

Volner János képviselő úr, öné a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is, arról szeretném az 

elnök urat kérdezni, hogy tervezi-e az ÁSZ annak vizsgálatát, hogy a magyar 
médiapiacot milyen módon torzítja el a kormányzati költekezés, illetve a kormányzati 
médiabirodalmak létrehozása. 

Arra gondolok itt, elnök úr, hogy van egy Habony Árpád nevű ember, aki az 
egyik pillanatban még arról beszél, hogy 20 millió forint kölcsönt kapott egy 
egyébként Fidesz-közeli vállalkozótól, Tombor Andrástól, és ebből telik neki 
különböző luxuscikkek megvásárlására. Aztán a másik pillanatban a 20 millió 
forintos adósságokkal küzdő, extrém megjelenésű, magas sarkú cipőben, női táskával 
mászkáló úriember megjelenik különböző tévétársaságok menedzsmentjében, 
ismeretségi körében, lapokat indít, országos napilapok tulajdonosa lesz. Tehát hogyan 
működik ez a vagyonhoz jutás? Mert én őszintén szólva azt látom, hogy abban a 
pillanatban, ahogy Habony Árpád gondol egyet, hogy indítana egy napilapot, azonnal 
mögé áll a közpénz, sőt a közpénzek milliárdja áll mögé. Csak emlékeztetném elnök 
urat arra, hogy az a 15 milliárd forint, amit az egyébként közjogi érvénytelenséggel 
záruló kvótaszavazási kampányba beletett a kormányzat, nagyobb összeg, mint amit a 
brexit-kampányba az egymással küzdő felek együttesen beletettek, holott az angolok 
sokkal több pénz fölött rendelkeznek, jóval többről van szó abban az esetben. Tehát 
kérdezem, hogy vizsgálta-e az ÁSZ a magyar médiapiacot brutálisan eltorzító állami 
beavatkozást, illetve a médiapiac működését. 

A másik nagyon komoly kérdésünk az MKB-ra vonatkozik. Itt azt láthattuk, 
hogy volt egy, a Bayerische Landesbank tulajdonában lévő hitelintézet, ami egyszer 
óriási nyereséget termelt, utána óriási veszteségbe csúszott át a 2008-as 
ingatlanválságot követően. (Z. Kárpát Dániel távozik az ülésről.) Aztán közpénzből a 
Magyar Nemzeti Bank ezt a hitelintézetet úgymond szanálta, megszabadította a 
veszteségeitől, majd pedig, miután minden rossztól megszabadították közpénzből, 
különböző kormányközeli üzletemberekhez került. Nemrég még itt ült nem túl jól 
fizetett parlamenti államtitkárként Balog Ádám úr, aki az egyik tulajdonosa lett 
jelentős részesedéssel a banknak. Nagyon nehéz megmagyarázni azt, hogy hogyan 
lehet így vállalkozni. Mert én őszintén szólva nem nagyon értem. Tehát az egyik 
pillanatban valaki egy simán fizetett alkalmazott, a másik pillanatban meg 
tizenmilliárd forintos vagyontömeg fölött tulajdonosként tud rendelkezni; azért ez 
egy csodálatos vagyongyarapodásnak tűnik számomra.  

Szintén ki szeretnék térni arra, elnök úr, hogy az önkormányzati 
vagyongazdálkodás milyen extrém példákkal szolgált az elmúlt időszakban, és 
kérdezem, hogy milyen eredményekkel tudott ezzel kapcsolatban szolgálni az ÁSZ. 
Konkrétan például a Várban lévő különböző bizniszekre gondolok, például arra, hogy 
az önkormányzat valamiért különböző, a kormányzathoz közel álló embereket 
lakásbérlethez juttatott egy olyan kerületben, ahol jóval több, mint egymillió forint a 
lakások négyzetméterára. Ezek az emberek aztán egészen nevetséges összegért - 
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körülbelül egy külvárosi mosókonyhát lehet annyiból bérelni, mint amennyiből ők a 
Várban - lakásokat bérelnek. Vizsgáltak-e ezzel kapcsolatban valamit?  

Hasonlóan csodálatos vagyongyarapodás volt egyébként a múltban - hiszen ez 
egy sok éve folyó dolog a Fidesz háza táján -, ahogy Habony Árpádnak például a 
nagynénje lakáshoz jutott, őszintén szólva nem tűnt ő sem rászorulónak. De 
gondolhatunk arra is, hogy a miniszterelnök úr maga is félmillió forintért vett annak 
idején egy lakást, amit később aztán 63 millió forintért tudott értékesíteni. Azért ezek 
nem rossz üzletek. S én most azt látom, hogy a jelenkorban is folynak ezek a 
hasonlóan jó üzletek, például a budai Vár környékén. Tehát erre érdemes lenne 
kitérni és ezt alaposabban megnézni. 

A másik: tettem én már feljelentést, elnök úr - mert ezt rendszeresen a 
miniszterelnök számonkéri rajtunk, hogy miért nem teszünk feljelentést -, olyan 
ügyben, amikor feltártam azt, hogy 54 különböző önkormányzatnál egy, a 
kormányzathoz igen közel álló családi vállalkozásokból álló cégháló azt csinálta, hogy 
az egyik cég kiírta a pályázatot, a másik cég megírta a pályázatot, a harmadik cég 
pedig kivitelezte a pályázatot. Még egyszer mondom, ez nem egyszeri eset volt, 54 
önkormányzatnál bizonyítottam azt a feljelentésemben, hogy ez az eset megtörtént. 
Az egyik cégnek a fiú volt a tulajdonosa, a másik cégnek az édesanyja, gyakorlatilag 
egymás között simán lezsírozták ezt, így közpénzek milliárdjai ezen az ügyön 
elmennek. A hatóságok persze, úgy, ahogy egyébként ez lenni szokott és normális a 
nemzeti együttműködés rendszerében, eredménytelenül zárták le a nyomozást. Én 
azonban azt látom, hogy ilyen esetek tömegét fedezem fel fideszes 
önkormányzatoknál. Céghálók szívják rá magukat az fideszes önkormányzatokra, és 
nyúlják le a közpénzt. Gondolhatunk arra, hogy például a sajtóban megjelent 
közvilágítási projekteknél milyen módon történtek a fejlesztések. Olyan 
önkormányzatok, amelyek egyébként durván el vannak adósodva, még hitelt is 
fölvesznek annak érdekében, hogy az egyébként a miniszterelnök vejéhez kötődő 
vállalkozástól rendelni tudjanak. Ez is azért egy csodálatos dolog.  

Tovább szeretnék még itt menni az önkormányzati cégek gazdálkodását 
illetően, itt ugyanis azt látom, hogy föl kellene állítani egyértelmű 
teljesítménykövetelményeket az önkormányzati cégek menedzsmentjével 
kapcsolatban, s emlékeztetnék arra, hogy a közszolgáltatást nyújtó önkormányzati 
gazdasági társaságok feladata többek között a hulladékgazdálkodás, a víz- és 
áramszolgáltatás, a távfűtéses lakások megfelelő hőmérsékletének és melegvíz-
ellátásának biztosítása, a közösségi közlekedés működtetése. Itt elképesztő dolgokat 
láttunk. Mindenről lehet beszélni, csak arról nem, hogy a fideszes önkormányzatok a 
gondos gazda szemszögéből és tudásával járnának el.  

Miről is beszélek? A vizsgált 36 cégből 23 cég semmilyen, a szakmai feladat 
ellátására alkalmas kritériumrendszerrel nem rendelkezett. Tehát nem arról van szó, 
hogy 36-ból volt egy-két fekete bárány, hanem a 36-ból 23-nak semmilyen szakmai 
kritériumrendszere nem volt. A bevételeket és a ráfordításokat nem választották el, 
ami egyébként egy teljesen alapvető dolog lenne, én azt gondolom, hogy ez már 
önmagában is egyébként nagyon sokat elárul arról, hogy milyen módon bánnak ott a 
közvagyonnal. A vagyonkezelésbe kapott eszközök nyilvántartásával, leltározásával 
súlyos problémák voltak. Ezeknek a társaságoknak - még egyszer mondom, fideszes 
önkormányzati cégekről beszélek - a kétharmada egyáltalán nem rendelkezett a 
szakmai feladat ellátására alkalmas kritériumrendszerrel, sem az erre vonatkozó 
előírásokkal, sem azokkal az emberekkel, akik egyáltalán hozzáértők lettek volna, és 
képesek lettek volna ezeket felállítani.  

Itt el szeretném mondani azt is, hogy a rezsicsökkentés érdekes eredménnyel 
zárult. Mire is gondolhatok? A távhő 2008 és 2012 között 20 százalékkal drágult, nem 



15 

egy helyen egyébként annak ellenére is emelkedni tudott ez, hogy állítólag a 
kormányzat csökkentette a rezsit - érdemes lenne ezt is megnézni -, konkrétan, ahol 
én lakom, államtitkár úr, ott kétszeresére emelkedtek a háztartási vegyes hulladék 
befogadásának költségei. Nem tudom, hogy ha nem lett volna rezsicsökkentés, akkor 
mekkora lett volna az emelkedés, így csak a kétszerese lett. Őszintén szólva ettől sem 
annyira boldogok az emberek. 

Nagyon fontos látni azt, hogy 9 hulladékgazdálkodással foglalkozó cégből 2 
nem rendelkezett még az önköltség kiszámításához szükséges szabályzattal sem. 
Kérdezem én: hogyan szeretnének úgy gazdálkodni, és hogyan gondolják azt, hogy 
gondos gazdaként bánnak a rájuk bízott közvagyonnal ezek a cégek, ha még az 
önköltségüket sem tudják kiszámolni? Milyen gazdálkodás folyik egy ilyen szervezeti 
egységnél? Ezek nagyon súlyos kérdések, elnök úr, és azért szeretnénk erre komoly és 
mélyreható válaszokat kapni, mert értem én, hogy rezsicsökkentés, a másik oldalról 
meg azt látom, hogy részint gazdátlanul hever ez a vagyon, gyakorlatilag nem a 
gondos gazda módjára bánnak vele azok, akiknek ez a feladata lenne, másik oldalról 
pedig elképesztő pénzek tűnnek el a rendszeren belül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérem képviselőtársaimat, hogy kifejezetten 

a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket tegyenek föl, hiszen a mai ülésünknek, ennek 
a napirendi pontnak most éppen ez a témája.  

Van-e további hozzászólási igény a képviselők részéről? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, megkérem elnök urat, hogy az elhangzott kérdésekre adjon 
választ. 

Domokos László válasza 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. 
Nagyjából megpróbálom abban a sorrendben, ahogy elhangzottak. Tóth Csaba 
alelnök úrnak jelzem: igen, érzékeltük a Nemzeti Bankkal kapcsolatos döntést, amely 
az alapítványok tekintetében megnyitotta az utat egyáltalán, hogy a Számvevőszék 
ellenőrizzen. Szögezzük le, hogy ezt valóban a tavalyi jogszabály-módosítás teremtette 
meg. Ne feledjük, a ’16-os évre vonatkozik, a ’16-os év mérlegének ’17 májusáig kell 
elkészülnie, tehát igazból technikailag nem is hozhattunk nyilvánosságra ’16-ban 
ilyen jelentést.  

Zajlik egyébként az ellenőrzés, az ÁSZ az online hírportálján ezt folyamatosan 
jelzi is, tehát azt tudom mondani, hogy igen, emlékeim szerint hat alapítványnál 
vagyunk kint per pillanat a Nemzeti Bank alapítványai közül, folyik az ellenőrzés, 
talán előzetesen annyit elárulok, hogy nem mindent találunk rendben, vannak 
közbeszerzési gondok. Egyébként a Nemzeti Bank alapítványa is maga ellen 
feljelentéseket tett, még találtunk további ilyen ügyeket. Nyilván ezt a Közbeszerzési 
Hatóság fogja elbírálni, a gyanú ott van. Tehát mondhatnám, hogy indokolt 
alapítványokat ellenőrizni, de nemcsak a Nemzeti Bank alapítványait, azt kell 
mondanom, hanem egy széles körű, nem államháztartási körbe tartozó, de 
közpénzeket kapó körre hívta föl ezzel a figyelmet egyébként az Országgyűlés. Egyéb 
alapítványokat, több milliárd forintot költő alapítványokat, zenekarokat, kulturális 
feladatot, oktatási, szociális feladatot ellátó szférában ellenőrzünk, ott vannak, 
amelyek alapítványi formában, vannak, amelyek gazdasági társasági formában 
működnek. Ez egy új terület, aminek az első jelentései majd ebben az évben fognak 
nagyobb számban megjelenni, és ennek megfelelően, természetesen a törvényi 
kötelmeknek megfelelően, még ebben az évben, valamikor a következő hónapokban… 
Most nem tudnám megmondani, még nem került az elnöki értekezletre, tehát még 
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abban a fázisban van, amikor a helyszínen vannak a számvevők. Ezek a jelentések 
majd később kerülnek nyilvánosságra, de természetesen végrehajtjuk az ellenőrzést.  

Hollik István képviselő úr kérdése. Én úgy gondolom, ez egy nagyon mély, 
nagyon súlyos, hosszú távú, múltbeli örökség, és hosszú távú feladatokat is 
megjelenít. Országgyűlési határozat is megerősítette, hogy a Számvevőszék a 
pénzügyi tudatosság fejlesztésével foglalkozzon. A múltkori beszámolóban már 
jeleztük, hogy az Országgyűlés számára bemutattuk, hogy vannak olyan lakossági 
körök, amelyeknél még romlott is a pénzügyi tudatosság 2010-hez képest, ami elég 
meglepő dolog, ha végiggondoljuk, hogy a devizahitelezés és a háztartások 
eladósodása körüli konfliktus kapcsán azt gondolná az ember, hogy ez óvatosabbá 
tette az embereket. Óvatosabbá igen, de nem tudatosabbá, és nem szélesebb körű az 
ismeretük. Például az OECD felmérése szerint a saját háztartások gazdálkodását 
tekintve csökkent azok száma, akik terveztek volna, például jelenleg az egynegyede 
azoknak, akik ilyet tudnak. Ezért, ezt is felismerve, továbbra is szeretnénk erre a körre 
nagyobb figyelmet fordítani.  

Nagyon sokan a diákokra helyezik a súlyt, ezt látjuk is, hogy tananyagok, 
tankönyvek készülnek, széles körű alapítványi tevékenység van, viszont azt 
érzékeljük, hogy a felnőtt lakosság, úgy 25 év fölött, gyakorlatilag csak piaci alapon jut 
pénzügyi ismeretekhez. Ezért a Számvevőszék most ennek az útját-módját keresi, 
hogy hogyan lehet a civil szervezetekhez, a szélesebb helyi közösségekhez eljuttatni a 
pénzügyi ismereteket, felhasználva az internetet, felhasználva a hálózatot, a helyi 
közösségek szerveződését - én úgy gondolom, ez egy kiemelt feladat. Szeretnénk is, és 
kell is szerintünk vele foglalkozni. Tehát az országgyűlési határozatnak megfelelően 
fogunk ezzel foglalkozni. A következő hónapokban különösen a felnőtt lakosság 
irányába fogjuk a nagyobb hangsúlyt fektetni. 

Z. Kárpát Dániel számtalan kérdést vetett fel. Évről évre visszatér a nemzeti 
vagyonleltárral kapcsolatos kérdés. Mi azt látjuk, hogy nagy előrelépések történtek a 
Nemzeti Vagyonkezelőnél. Hogy pontosan ki mit is vár el, ezt azért majd tisztázni kell. 
Csak emlékeztetőül mondom, hogy biztos, hogy az állami vagyon egy részét bőven 
elég, hogy fizikálisan nyilvántartsuk, hiszen nem kell értéken nyilvántartani. Ez az 
első kérdés. Mi azt mondtuk, hogy legyen meg a fizikális leltár. Mi azt látjuk, hogy ez 
alapvetően megvan.  

Az a probléma, hogy például azok a vagyonfelhasználási, vagyonhasznosítási 
szerződések, amelyek keretében mondjuk az állam átadja egy intézménynek, átadja 
egyik intézmény a másiknak az átszervezések kapcsán, nem köttettek meg. A mi 
értelmezésünk szerint a törvény sok esetben elhelyezte ezeket az ingatlanokat. Ezek 
úgy nagyjából rendben vannak, viszont az állagmegőrzéssel és az értékmegőrzéssel 
kapcsolatos megállapodások meg nincsenek meg.  

Tehát így valóban hiányos ez az egész üzemeltetés, tehát mi sem látjuk 
megnyugtatónak ezt a kérdéskört. Tovább kell erőfeszítést tenni egyrészt a fizikális 
leltár karbantartására, másrészt az állag- és értékmegőrzés tekintetében. És vannak 
olyan területek, ahol azt kell mondanunk, hogy számviteli hibák zajlanak évtizedek 
óta, a mérlegben nem tüntetik fel, nem a sajátját tünteti fel, nem ott tűnik fel, hanem 
máshol, mint ahogy kellene, ezek típushibák. Azt kell mondanunk sajnos, hogy 
sokszor könyvvizsgálói támogatással is ilyen hibák vannak. Tehát azért nemcsak az 
intézmények nem tudása van a háttérben, hanem azt kell mondani, hogy még a 
szakma, a pénzügyi könyvvizsgáló szakma is téved ebben. Ezeket jelezzük is a 
Könyvvizsgálói Kamara irányába.  

Tehát abban egyet tudok érteni a képviselő úrral, hogy itt továbbra is 
előrelépés kell. Nem lehet megelégedni, viszont jelzem, hogy lényeges javulás történt 
ebben a kérdésben. Például most a mi felvetésünk kapcsán is érzékeljük, hogy az 
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Országgyűlés az erdőgazdaságoknál világossá teszi, hogy azokat az erdőket, amiket 
nem kíván eladni, nem kell a mérlegben értéksoron megjeleníteni. Ennek megfelelően 
viszont az nem mentesít, hogy a fizikális leltárak meg ne történjenek meg 
nyilvántartásba véve ezeket. A számviteli jogszabályváltozást mi most támogatjuk 
ennek megfelelően. 

Nyilván, ha értékesítésre, hasznosításra kerül, viszont meg kell előznie egy 
értékbecslésnek, a mérlegben megfelelően feltüntetni, és úgy kivezetni esetleges 
hasznosítás esetén. Ezzel gondok vannak, nemcsak ott egyébként, hanem általában 
azt kell mondanunk, hogy az állami intézmények ezt a tulajdonnal való bánást, a 
vagyontörvény alkalmazását még tanulják.  

A 2018-as költségvetéssel kapcsolatban ez egy picit politikai felvetés, ezért 
próbálok csak nagyon visszafogottan, szakmailag választ adni erre. A költségvetés jó 
része alapvetően már nem bázisra tervez - ez szerintem nagy eredmény -, hanem 
feladatfinanszírozásban gondolkozik a költségvetés. Ezért önmagában nem teszi 
könnyűvé, de nem lehetetlen, hogy a 2016-os bázisadatok még nincsenek leauditálva, 
és a 2017-es adatok még nem teljesültek, hanem becsléseket kell tenni. Mi azt látjuk, 
hogy már a 2017-es költségvetés is egy jól tervezhető bázist vagy jól tervezhető 
adatállományt tudott biztosítani arra, hogy megbízható legyen a 2017-es tervezés. 
2018-nál, nem akarom megelőlegezni, nem romlott a helyzet abból a szempontból, 
hogy még nincs 2016-os beszámoló, 2017-ből csak egynegyed év vagy négy hónap telt 
el, ami értékelhető. Ez több kockázatot jelent, de ennek megvannak az eszközei, 
például a tartalékképzés, amikkel ezt lehet kezelni. Pénteken adom át a 2018-as 
költségvetéssel kapcsolatos véleményt és a vitában is erre külön felhívom a figyelmet, 
majd ezt el fogom mondani. Nem lehet szokványos módon tervezni 2018-ban sem, ez 
viszont igaz. 

Korrupciós kérdések, mi a teendő. Először is, le szeretném szögezni, a 
Számvevőszék nem tud nyomozni. Tehát azokban az ügyekben, amelyek 
bűncselekményt vagy annak gyanúját vetik fel, az ÁSZ is azt tudja tenni, mint egy 
képviselő: gyanúval fordul a rendőrség vagy a megfelelő nyomozó szerv irányába, és 
ők mérlegelik, hogy fennállnak-e a nyomozás feltételei. 

Én azt gondolom, hogy ez jogállami keretek között helyénvaló. A Számvevőszék 
nagy arányban teszi ezt. Egy nagyon érdekes jelenségre azért mi is kiterjesztettük a 
figyelmet. Vannak olyan intézményvezetők, akiknek felelőssége, hogy például a 
vagyonbevallás kérdését szabályozzák az intézményben. A törvény azt mondja, hogy 
vagyonbevallást kell tennie, a szabályozott módon. Nyilván ha az intézményvezető ezt 
nem teszi meg, mi azt gondoljuk, hogy ezzel akarva, nem akarva, de tevőlegesen 
hozzájárul a korrupciós kockázathoz, hiszen az Országgyűlés pont azért alkotta meg a 
vagyonbevallásról szóló törvényt, nemcsak a képviselőknek, hanem kórházi 
dolgozóknak, múzeumi dolgozóknak, egyéb intézményvezetőknek és 
alkalmazottaknak, hogy ezt betartsák. Ha a vezető maga nem teremti meg ennek a 
körülményeit, ilyen jó néhány volt, a Nemzeti Adóhivatalhoz fordult a Számvevőszék, 
és jelezte, hogy pont az országgyűlési törvény indoklásának megfelelően itt konkrétan 
van kockázata az intézményvezetőnek. A múlt évi ellenőrzéseinkkor elég sok ilyen 
területet találtunk, amelyeknél mi kezdeményeztük azt a gyanút, hogy itt bizony 
valóban fennáll a veszélye, hogy az ott dolgozó vezetők nem teremtették meg a 
feltételeit a korrupcióval szembeni fellépésnek, annak a visszatartó eszközét nem 
határozták meg. 

A másik kérdés: ne feledjük, korrupció jogilag nincs Magyarországon. Vannak 
jelenségek, például büntetőjogi kategóriák, mint a csalás, a sikkasztás és a többi. 
Ebben a tekintetben viszont minden ilyen esetben, amikor az ÁSZ ilyen gyanút vetett 
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fel - azt a kollégák találták meg -, akkor azt mi automatikusan eljuttattuk a megfelelő 
nyomozó szervhez.  

Az önkormányzati kérdés. Úgy gondolom, ez állandó vita tárgya. Én azt 
gondolom, hogy néhány tényt le kell szögeznem. Egyrészt az Országgyűlés 2015-ben 
azt a döntést hozta meg, hogy a Magyar Államkincstár auditálja az önkormányzati 
alrendszert. Én úgy gondolom, erre Z. Kárpát Dánielnek külön felhívom a figyelmét, 
hogy ez egy új helyzetet teremtett. A Számvevőszéknek nincs könyvvizsgálati, 
auditálási felelőssége és kötelme az önkormányzati szférában - ő ezt vetette föl -, de 
pénzügyi, a vagyont és a belső kontrollok állapotát egyébként szisztematikusan 
vizsgáljuk. Sőt tulajdonképpen erre is teszünk majd javaslatot, olyan, mostanában az 
informatikát felhasználva szélesebb, egyszerre több száz önkormányzat pénzügyi vagy 
a belső kontroll irányítási kockázatáról készülünk jelentést készíteni. Ezzel 
megsokszorozzuk a rálátásunkat erre a területre, és talán segítjük a Kincstár 
ellenőrzését is ezzel, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a területekre, ahol a több száz 
vagy akár ezres nagyságrendű kockázati figyelmünk megjelenik. 

Másrészről - és itt már, azt gondolom, hogy Volner János szavaira is szeretnék 
reagálni - az önkormányzati gazdasági társaságból 1600 darab van. Ez nagyon nagy 
darabszám, ezért nagy arányban igyekszünk a nagyobb méretűekhez eljutni, idén is 
tovább folytatjuk ezt, a múlt évben is százas nagyságrend volt, állami és 
önkormányzati tulajdonú gt-khez jutottunk el.  

Amiket felsorolt, mi is ezeket a kockázatokat beazonosítottuk, képviselő úr, 
akár az árképzés, önköltségszámítás, de azért föl szeretném hívni a figyelmét, hogy 
például a távhőnél folyamatos állami támogatások ma is fennállnak, korábban is 
fennálltak. Tehát önmagában az állami támogatás nélkül az árak egyébként még 
magasabbak lennének, vagy kellene hogy legyenek. Másrészről viszont az nem 
mentség, hogy nincs árképzési szabályzat, nincsen önköltségszabályzat, annak 
megfelelően nincs elszámolás megbízható módon, nincs kiegészítő melléklete a 
mérlegnek. Ezek sok esetben könyvvizsgálói hibák is, hiszen ők úgy auditálják ezeket 
a mérlegeket. Tehát utánamegyünk a második védelmi vonalnak, és azt kell látnunk, 
hogy valóban - meg tudom erősíteni - ezek a jelenségek egy-két esetben nagy 
arányban megjelennek, de azért szeretném jelezni, hogy az ÁSZ ugyan lehet, hogy 
nem annyira észrevehető, de találtunk olyan önkormányzatot, amely például nem 
hajtotta végre a rezsicsökkentést, ezért az energiahivatalhoz fordultunk, ő meg 
kötelezte most őket, hogy a lakosságnak vissza kell adni azt a különbözetet, amivel 
többet szedett be a vállalata az ő felhatalmazásával.  

A vagyonnyilvántartás gondjait is idézte, az valóban - vissza tudom igazolni - 
így van, és az is, hogy teljesítménykövetelményt nem állítanak. Ha valaki, az Állami 
Számvevőszék és azon belül elnökként a gazdasági társaságokkal szembeni 
követelmény, hatékonysági-eredményességi követelmény, integritási követelmény 
emelése mellett lándzsát törtünk, a kormányzat egyébként az állami vállalatok 
tekintetében hozott ilyen döntést, az önkormányzatoknál meg mi próbáljuk ezt mint 
teljesítményhiányosságot bemutatni. Ez most fókuszában van az ellenőrzésünknek 
tavaly óta, tehát valószínűleg még fogunk majd ilyen visszajelzést tudni adni. 

A lakbéres kérdéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az egy vállalati 
szférába tartozik, és a kerületek gazdasági társaságait pár hónapja kezdtük el 
ellenőrizni. A konkrét ügyet bejelentésként kezelem, és ennek megfelelően, 
amennyiben az a társaság látókörünkbe kerül, akkor nyilvánvalóan meg fogjuk nézni 
a lakásbérlettel kapcsolatos működését a társaságoknak. Ilyen bejelentéseket 
egyébként havonta 30-as nagyságrendben kapunk akár a parlamentből, akár a 
lakosságtól, ezeket kockázatelemzéssel és a konkrét helyszíneken való, amikor ott 
járunk, annak a megfelelő ellenőrzésével tesszük ezt. 
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A Nemzeti Bank ’16. évi gazdálkodását még nem ellenőriztük, a ’15-öt most 
fejezzük be, mert a ’16-ost még most tárgyalta a felügyelőbizottság is. Természetesen, 
ahogy ez elkészül, várhatóan már az év második felében a Nemzeti Bank és azon belül 
is a reorganizációs tevékenység is ellenőrzés alá kerül. Erre is bejelentésként, 
jelzésként tudtam most reagálni. 

Azok az ügyek, amikben a képviselő úr azt mondta, hogy feljelentést tett, azt 
kell mondanom, az már az ÁSZ elé lépett, tehát az már egy más stációba került. Ott 
nyomozó szervek járnak el, ott az auditnak, az ellenőrzésnek a mozgástere nem az ő 
területe, mi általában ott jelenünk meg, ahol nincs feljelentés, viszont problémák vagy 
bejelentések éppen vannak, vagy mi magunk érzékeljük ezeket a kockázatokat.  

A népszavazást vetette föl. A népszavazást egy éven belül az ÁSZ-nak 
ellenőriznie kell, ennek az előkészítései zajlanak, és valószínűleg őszig le is fog zajlani. 

Az állami költések ellenőrzése. Itt a magánszférát említette, hogy ott ki mit 
csinál: azért ott nagyon korlátozottak az ÁSZ ellenőrzési lehetőségei. A jogszabályi 
kereteken belül a népszavazás körülményeit ellenőrizni fogjuk, ezt tudom mondani, 
még most ez az ellenőrzés valóban nem zajlott le. 

A médiapiaccal kapcsolatban ugyanazt tudom mondani, hogy arra nincs 
igazából mandátuma a Számvevőszéknek, hogy a piacot ellenőrizzük, ott sokkal 
inkább más állami hatóságoknak van módjuk. Mi a leghatékonyabban 
tulajdonképpen a ’14-es választások azon jogszabályi változása szerint tudtunk ott 
ellenőrizni, amikor az újságok regisztrációja és ennek megfelelő hirdetési tevékenység 
jelenik meg. Ez rendkívül eredményes volt, azt kell mondanom, jó néhány nem 
regisztrált, hiányosan nyilvántartott lapra akadtunk, és a médiahatóságon keresztül, 
én úgy gondolom, nagyobb rend lett a ’14-es választások után az újságok piacán. 
Nyilván a médiapiac ennél sokkal szélesebb, tehát ennek megfelelően, amennyiben a 
jogszabályok, amit nekünk biztosítanak, mi azt a terepet ellenőrzés alatt tartjuk, és én 
azt tudom mondani, az a tapasztalatunk, hogy ahol az ÁSZ ellenőriz, ott nagyobb a 
rend is, ahol nem ellenőrzünk, ott általában nagyobb a szabálytalanság is.  

Az államadósság mérete volt még egyetlen dolog, amit Z. Kárpát Dániel jelzett, 
hogy nem tettük közé. Most fejből nem tudok visszaemlékezni, de nyilvános ez az 
adat, ezt nem kell az ÁSZ-nak kinyomoznia, hogy mennyi az államadósság. Igen, a 
nemzeti jövedelem arányában, ami az alkotmányban van rögzítve, természetesen 
csökken évről évre most már több mint öt éve az államadósság, tehát ott betartja az 
Országgyűlés, a kormányzat az államadósság-csökkenést. Amit ön említett, hogy 
abszolút számban ez emelkedik, miután a nemzeti jövedelem emelkedik, 
természetesen ez a hányados ennek megfelelően megtörténhet. Ezért azt kell látni, 
hogy ha abszolút számban is csökkenne, ezermilliárdos nagyságrendű költést kellene 
visszavenni a költségvetésnek, ezt nyilván az Országgyűlésnek kell mérlegelnie, hogy 
kvázi nullás vagy pozitív költségvetést készít, vagy pedig a 3 százalékon belülit és az 
EU-s előírásoknak megfelelőt, és amit a piac elvár, annak megfelelően moderálja, 
tartja kézben a költségvetést. Én úgy gondolom, hogy ez átlátható, az ÁSZ minden 
évben ennek a valódiságát is megnézi, azért nem került látókörbe a 
kommunikációban különösebben, mert egy javuló tendencia van, egy javuló 
államadósság-szerkezetet látunk, kevésbé sérülékeny az ország ennek megfelelően, és 
azok az adatok, amiket az Államadósság Kezelő Központ nyilvántart, valódi, 
megbízható adatok, tehát ilyen értelemben nem kellett szóvá tennünk, hogy 
egyébként ezzel gond lenne. Jelzem, ez nekünk egy nagyon hangsúlyos téma, hiszen 
látszik, hogy az országnak ez a legnagyobb fokmérője, hogy ha pénzügyi gond van, 
akkor mindig az államadósság, a hitelezői magatartás az, amelyik jelentősen gondot 
jelenthet. Itt ki kell emelni, hogy egy nagyon pozitív, belső szerkezeti folyamatban a 
külföldiek visszavonultak, és elég magas arányú a belföldi; most 75 százaléknál tart a 
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belföldi finanszírozás, ez korábban 50 százalék alá is esett. Ebben a lakosság aránya 
és hosszú lejáratú finanszírozása is egyre nagyobb teret kap, ezáltal egy 
kiegyensúlyozottabb pénzügyi stabilitást vetít előre, és az egész ’17-es évről azt tudom 
mondani már a tervnél is, de a ’16-os év tényében is, amiről majd még ősszel fogunk 
beszámolni, hogy alapvetően egy stabil környezetet teremt az államadósság-kezelés a 
mai költségvetés-készítésnek. Tehát én ebben nem látok akadályt, így vetette föl 
képviselő úr, hogy ez bizonytalanná tenné a tervezést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Minden kérdésre részletes és úgy vélem, 

kielégítő válasz született. Ezután nem marad más hátra, mint a határozati javaslat 
meghozatala a beszámoló benyújtásáról. Képviselőtársaim előre megkapták azt a 
tervezetet, amely a beszámolóval kapcsolatban születendő. Tájékoztatásként annyit 
elmondok, hogy az Országgyűlés majd a május 29-ei héten folytatja le a beszámoló 
vitáját, viszont ennek az elfogadásához szükséges a bizottsági határozati javaslat 
benyújtása, hiszen ez az alapfeltétele. Tehát akinek még bármilyen nyitott kérdése 
maradna ebben az ügyben, a parlament plenáris ülésén.  

Határozathozatal 

Tehát arról kell most döntést hoznunk, hogy ez a tervezet, amely önök előtt 
fekszik, benyújtásra kerüljön a parlament részére. Aki ezzel a javaslattal egyetért, azt 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki az, aki nemmel szavazat? (Szavazás.) 
2 nem szavazat.  

Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett döntött a 
bizottság az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról. Az elnök úrnak köszönöm 
szépen, hogy elfáradt a bizottság ülésére és hozzájárult ahhoz, hogy minden 
részletkérdést itt, a bizottság előtt tudjunk tisztázni. Sok sikert kívánok majd a 
parlamenti plenáris vitához is! Az első napirendi pontot ezzel lezárjuk. (Volner János 
távozik a bizottság üléséről.) 

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása 
érdekében történő módosításáról szóló T/15053. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amelynek keretében az egyes 
törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm Füleky 
helyettes államtitkár urat, és meg is kérem, hogy foglaljon helyet az előterjesztői 
asztalnál! (Megtörténik.) 

Javaslom tisztelt képviselőtársaimnak, hogy két szakaszban tárgyaljuk a vitát. 
Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. A vita első szakaszában, 
azt javaslom, állapítsuk meg, hogy az előterjesztés megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen,12 igen szavazat. Tartózkodás volt-e? (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem volt.  

A bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a megfelelőséget. Ezzel a részletes 
vita első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító indítványokról kell 
döntenünk, amelyek képviselőtársaim előtt vannak. Kérem a helyettes államtitkár 
urat, hogy mondjon majd álláspontot ezekről a módosító indítványokról.  
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Az 1. ajánlási számon Sallai R. Benedek és Ikotity István képviselő urak 
indítványa szerepel, amely összefügg a 3. ajánlási számon szereplő indítvánnyal.  

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő a módosító indítványt nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja a módosító indítványokat. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja. 
A 2. ajánlási pontban Sallai R. Benedek, illetve Ikotity István képviselő urak 

indítványa szerepel. Kérdezem a helyettes államtitkár urat. 
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Ezt a módosítót 

szintén nem támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy van-e valaki, 

aki támogatja az indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja. Így a 
képviselői módosító indítványokról történő szavazás végére értünk. 

A vita lezárására teszek javaslatot. Aki ezzel a javaslattal egyetért, azt kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen szavazat. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

Most pedig a részletes vita lezárásáról szóló jelentés elfogadásáról kell 
döntenünk. Aki ezt a javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a részletes vitáról szóló jelentést is 
elfogadtuk. Ezzel a 2. napirendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen az államtitkár 
úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt. 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló 
T/14684. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, melynek keretében a reklámadóról szóló 2014. 
évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. 
Egyben megkérem Izer Norbert helyettes államtitkár urat az NGM-ből, hogy foglaljon 
helyet az előterjesztői asztalnál! (Megtörténik.) 

Javaslom tisztelt képviselőtársaimnak, hogy ebben az esetben is két 
szakaszban tárgyaljuk a vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Nincs ilyen jelzés.)  

Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az első szakaszban állapítsuk meg azt, 
hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 

A részletes vita első szakaszát egyhangú döntéssel lezárjuk. 
Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben módosító 

indítványokról kell döntenünk. Egy képviselői módosítóindítvány érkezett, Kósa 
Lajos indítványa. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy mi erről az előterjesztő 
álláspontja. 

 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ezt a módosító indítványt az előterjesztő 
támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki Kósa 

Lajos képviselő úr módosító indítványát támogatja. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat.  

10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság támogatta a módosító 
javaslatot. 

Egy bizottsági módosító indítvány benyújtására teszek javaslatot. 
Képviselőtársaim előtt van az indítvány. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy 
az előterjesztőnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban.  

 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő támogatja ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem: ki az, aki támogatja 

az indítvány benyújtását. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem szavazat.  

10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság a módosító indítvány 
benyújtásáról döntött.  

Így a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Ki az, aki a javaslatomat 
támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki ellene szavazat? (Szavazás.) 2 nem 
szavazat.  

10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a bizottság a részletes vita második 
szakaszának lezárásáról döntött. 

Ki az, aki a részletes vita lezárásáról szóló jelentés elfogadását támogatja? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem szavazat.  

10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a bizottság a részletes vitáról szóló 
jelentést elfogadta. Így a 3. napirendi pontunkat is lezárjuk. Köszönöm szépen a 
helyettes államtitkár úrnak és kollégájának, hogy segítették a munkánkat. 

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését 
szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
T/15347. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, melynek keretében a pénzügyi piacok 
működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk 
le. Előterjesztőt nem kértünk, hiszen módosító indítvány nem érkezett a képviselők 
részéről, és nincs javaslat bizottsági módosító indítvány elfogadására vonatkozóan 
sem. 

Javaslom, hogy ebben az esetben is két szakaszban tárgyaljuk a vitát. Ki az, 
akinek kifogása van ez ellen? (Senki sem jelentkezik.) Senkinek nincs kifogása.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

A bizottság egyhangú döntéssel megállapította a megfelelőséget. Ezzel a 
részletes vita első szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakaszában a részletes vita lezárására teszek 
javaslatot, miután benyújtott módosító indítvány nem érkezett a törvényjavaslathoz. 



23 

Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás.  

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 10 igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról döntött a bizottság. Így a 4. napirendi pontunkat is lezárom. 

Energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/15338. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az 5. napirendi pontunkra, melynek keretében az energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm 
Aradszki András államtitkár urat és kollégáját a bizottság előtt. Javaslom, hogy itt is 
két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e kifogása ez ellen bárkinek? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs kifogása.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

A bizottság egyhangú döntéssel döntött a megfelelőségről. Így a részletes vita 
első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelynek keretében képviselői módosító 
indítványokról kell döntenünk. 

1. ajánlási számon Kepli Lajos képviselő úr módosító indítványa szerepel. 
Kérdezem az államtitkár urat, hogy mi az előterjesztő álláspontja ezzel kapcsolatban. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

aki támogatja Kepli Lajos módosító indítványát. Kézfelemeléssel jelezze! (Senki sem 
jelentkezik.) 

Senki sem támogatja az indítványt.  
 
ELNÖK: Áttérünk a 2. ajánlási számon szereplő indítványra, Csizi Péter 

képviselő úr indítványára. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

az indítványt? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat.  

10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a bizottság támogatja a módosító 
indítványt.  

Ezzel a módosító indítványokról történő szavazások végére értünk. Javaslatot 
teszek a részletes vita lezárására. Ki az, aki a javaslatomat támogatja? (Szavazás.) 10 
igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  
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10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 10 igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a részletes vitáról szóló jelentést is 
elfogadja. Az államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm szépen, hogy a 
rendelkezésünkre állt. Ezzel az 5. napirendi pontunkat is lezárjuk. 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/15375. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, amelynek keretében a szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Köszöntöm dr. Juhász Edit helyettes 
államtitkár asszonyt és kollégáját a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból.  

Ez esetben is javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. 
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kifogása ez ellen valakinek? (Nincs ilyen jelzés.) 
Nincs.  

A részletes vita első szakaszában, javaslom, állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 

A bizottság egyhangú döntéssel döntött a megfelelőségről. Így a részletes vita 
első szakaszát lezárjuk. 

A második szakaszban képviselői módosító indítványokról kell szavaznunk. Az 
1. ajánlási pontban Kész Zoltán független képviselő úr indítványa szerepel, amely 
összefügg a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. pontokban szereplő 
indítványokkal. Kérdezem az államtitkár asszonyt, hogy mi az álláspontja. 

 
DR. JUHÁSZ EDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontként tudjuk közölni az 
álláspontunkat. Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: És akkor így az ezzel összefüggő összes többi módosító indítványt 

sem. 
 
DR. JUHÁSZ EDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen, köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja 

Kész Zoltán képviselő úr indítványát. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 
Köszönöm. 

A 2. ajánlási számon Tóth Bertalan képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 
a tárca álláspontját.  

 
DR. JUHÁSZ EDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Két 
támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Tehát 2 igen szavazattal, 10 
nem ellenében a bizottság tagjai nem támogatják az indítványt.  

Így végére értünk a módosító indítványoknak. A bizottság módosító 
indítványának benyújtásáról kérem a bizottság tagjainak a szavazását. (Jelzésre:) 
Bocsánat, egy tárcaálláspontot kérünk. 

 
DR. JUHÁSZ EDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk a bizottsági módosító javaslat benyújtását. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezután szavazást kérek. Ki az, aki támogatja a 

javaslat benyújtását? (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Kettő nem. Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság döntött arról, hogy 
ezt a módosító indítványt a törvényjavaslathoz benyújtja. Ezek után a módosító 
indítványokról történő szavazás végére értünk.  

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) Kettő nem. 
Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

Most pedig a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki 
ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem? (Szavazás.) Kettő nem. 
Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról döntött. 

Államtitkár asszonynak és kollegájának köszönöm szépen, hogy a bizottságunk 
rendelkezésére állt és segítette munkánkat. 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/15379. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 7. napirendi pont keretében az egyes közlekedési tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részéletes vitájára kerül sor. Köszöntöm dr. 
Mosóczi László helyettes államtitkár urat és kollégáit. Kérem, foglaljon helyet 
államtitkár úr az előterjesztői asztalnál. (Megtörténik.) Javasolom, hogy ebben az 
esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása 
bárkinek? (Nincs jelzés.) Nincs.  

Javasolom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabály rendelkezéseinek 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú döntéssel a bizottság egyetértett a megfelelősséggel, így a részletes 
vita első szakaszát lezárjuk.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, melyben Vejkey Imre képviselő 
úr módosító indítványáról szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy mi a tárca 
álláspontja az indítvánnyal kapcsolatban. 

 
DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító 
javaslatot a tárca támogatja. Köszönöm szépen.  

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

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
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Kettő nem. 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság támogatja a módosító 
indítványt.  

Mivel több módosító indítvány nem érkezett, így javaslatot teszek a részletes 
vita lezárására. Ki az, aki a javaslatot támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Tíz igen. Ki az, aki nem értett egyet? (Szavazás.) Kettő nem. 10 igen szavazattal, 2 
nem ellenében a bizottság a részletes vitát lezárta.  

Javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kettő nem. 10 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében döntött a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról is. 

Államtitkár úrnak és kollégáinak köszönöm szépen, hogy a bizottság 
rendelkezésére álltak. Így a 7. napirendi pontot is lezárjuk. 

A letelepedési kötvények megszüntetéséről, lejáratkor való 
visszafizetésének felfüggesztéséről szóló T/14983. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 8. napirendi pont keretében a letelepedési kötvények megszüntetéséről, 
lejáratkor való visszafizetésének felfüggesztéséről szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Szabó Timea független képviselő asszony 
nyújtotta be az indítványt. Megadom a szót önnek, képviselő asszony. 

Szabó Timea kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem 
rövid lenni. A javaslat tulajdonképpen módosítaná a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról szóló törvényt annak érdekében, hogy a letelepedési 
kötvény végre valóban jogilag is megszűnjön és eltörlésre kerüljön. Emellett a javaslat 
kötelezné a kötvények árusítóit, hogy a tevékenységükről számoljanak be az 
Országgyűlésnek. Amíg ez a beszámoló a javaslat szerint nem történik meg, addig a 
kötvények futamidejének lejártakor esedékes visszafizetési kötelezettségét az állam 
nevében az Államadósság Kezelő Központ felfüggeszti, és legfeljebb a korábbi 
szabályozás szerinti lejáratkor esedékes összeg 75 százalékában állapítja meg a 
visszafizetés legmagasabb értékét.  

Az indoka annak, hogy ezt a javaslatot benyújtottuk az, hogy már a letelepedési 
kötvények megjelenése óta ezt a konstrukciót sorozatos botrányok övezik, 
valószínűleg részben ezért is az Államadósság Kezelő Központ március 31-ei hatállyal 
megszüntette ugyan a kötvények árusítását, ám jogi változás nem történt a mai napig. 
A Párbeszéd szerint a kormány blöfföl ezzel a felfüggesztéssel, amikor a kötvények 
megszüntetéséről beszél, hiszen ha valódi cél lenne a kötvények megszüntetése, akkor 
magát a törvényt is módosították volna. Sokkal inkább azt tartjuk valószínűnek, hogy 
a kötvényeket egyelőre jegelik, és majd a ’18-as választások után újra beindítják. 
Meggyőződésem szerint most van itt a lehetőség, hogy a kormánypártok 
megmutassák azt, hogy ténylegesen megvan bennük az akarat arra, hogy eltöröljék a 
letelepedési kötvényt nemcsak a felfüggesztéssel, hanem azzal, hogy a teljes jogi 
konstrukciót is kivezetik.  

Meggyőződésem szerint és a Párbeszéd meggyőződése szerint is a kötvények 
megvásárlása a tartózkodási, illetve a letelepedési engedély megszerzésének az 
ellenszolgáltatása, ezért semmiképpen nem tekinthető egy hagyományos 
államkötvénynek. Ez sokkal inkább egy olyan fügefalevél meggyőződésünk szerint, 
ami a kormánynak tulajdonképpen csak ürügyet jelentett arra, hogy a különböző 
haverjaiknak extra magánprofitot termeljen. Ez az üzletelés ráadásul pontosan 
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tudjuk, hogy már a kezdetek óta teljesen átláthatatlanul működik, offshore cégeken 
keresztül történik, ezeknek a valódi tulajdonosi köre a mai napig nem ismert. Amit 
tudni lehet, hogy Rogán Antal egyik legjobb barátja és ügyvédje, Kosik Kristóf 7,2 
milliárd forintot kereshetett, miután minden kötvény után ötezer euró jutalékbevétele 
keletkezett. Ezt egyébként a Hungary State Special Debt Fund nevű, kajmán-szigeteki 
offshore cég szerződéséből tudjuk pontosan.  

Arra kérem a kormánypárti képviselőket, hogy szüntessük meg azt az állapotot, 
hogy önök úgy csinálnak, mintha megszüntetnék a letelepedési kötvényt, és igazából 
arra készülnek, hogy majd a ’18-as választások után, egy esetleges győzelem után 
majd ezt újra beindítják. Ha ténylegesen megvan önökben a szándék arra, hogy ezt 
kivezessék, akkor ezt a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról szóló törvény 
módosításával is jelezzék. Köszönöm. 

Az elnök hozzászólása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Képviselőtársaimat kérdezem, 
hogy van-e hozzászólásuk, véleményük a javaslathoz. (Nincs jelzés.) 

Nyilvánvaló, hogy amiről képviselő asszony beszélt, semmiféle valóságalappal 
nem rendelkezik, semmiféle blöffről nincs szó, hiszen ön pontosan tudja, hiszen 
Varga Mihály miniszter úr erről nyilatkozott is, hogy a magyar államháztartás olyan 
jó állapotban van, a magyar gazdaság pedig olyan jól teljesít, hogy nincs szükség arra, 
hogy az államháztartás egyensúlyának fenntartásához ezen a konstrukción keresztül 
bocsássunk ki államkötvényeket, hiszen olyan kereslet van a piacon a magyar 
kötvények iránt, ami megoldja az államadósság finanszírozását. 

Az pedig, hogy egyedi eset lenne az ilyen konstrukció, megint nem igaz, hiszen 
Európában több ország és a világon többek között például az Egyesült Államok is 
forgalmaz ilyen kötvényeket, tehát ez egy egyébként a piacon bevett működési elem. 
Ha pedig a kormánynak szándékában állna a választások után újranyitni a 
letelepedési kötvények forgalmazásának lehetőségét, ami egyébként nem áll 
szándékában, akkor ennyi erővel, ami a mostani felfüggesztett állapotot jelenti, meg 
is szüntethetné a törvényt, és ha újra akarja indítani a választások után, akkor újra 
elfogadna egy ilyen törvényt. Tehát az az érvelési rendszer, amit képviselő asszony 
próbál felvázolni, mindenféle valóságalapot nélkülöz.  

Ez a javaslat egyébként önmagában teljesíthetetlen, hiszen ha ezt a 
törvényjavaslatot elfogadná a magyar parlament, akkor az a magyar költségvetés 
összeomlásához vezetne, hiszen azt ön pontosan tudja, hogy ha nem teljesítené a 
fizetési kötelezettségét a magyar állam, mindamellett, hogy egyébként polgárjogi 
szerződést szeg abban az esetben, abban a pillanatban, ha valamelyik területen nem 
teljesíti a fizetési kötelezettségét, ez a teljes magyar államkötvényekkel szembeni 
bizalmat dönti romba a piacon. Finanszírozókkal egyébként olyan szerződése van ma 
is a magyar államnak, amelyben az a klauzula szerepel, hogy ha az állam valamely 
kötelezettségeit nem teljesíti, abban a pillanatban ők jogosultak azonnal lejártnak 
tekinteni a magyar államkötvényt, és visszakövetelni a pénzüket. Tehát beláthatatlan 
következményei lennének annak, ha ezt a javaslatot a magyar parlament elfogadná. 
Ezzel nyilvánvalóan ön is tisztában van, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy egy politikai 
hangulatkeltésnek a része ez a javaslat, amit természetesen a Fidesz-KDNP képviselői 
nem támogatnak.  

Kíván-e még szót kérni? (Jelzésre:) Öné a szó, képviselő asszony.  

Szabó Timea reagálása 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen nem 
döntené romba a költségvetést, és ezt ön ugyanúgy tudja, ahogy én, egyébként az 
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összes államadósság egy picivel több mint 1 százalékát teszi ki. Ebből is látszott már 
az elejétől fogva, hogy ez nem azt a célt szolgálja, amit önök az indoklásukban adtak, 
hiszen nem segítette tulajdonképpen sem a költségvetést, sem az államháztartást, 
semmilyen módon. Ez kizárólag az önök haverjainak a gyarapodását segítette.  

A javaslatban nem az szerepel, hogy ne kerüljenek kifizetésre ezek a kötvények, 
hanem az szerepel benne, hogy addig, amíg be nem számolnak hivatalosan és 
átlátható módon ennek a körülményeiről, addig csak a 75 százaléka kerüljön 
kifizetésre, és utána a többi. Addig, amíg ilyen átláthatatlan módon offshore cégekhez 
áramolnak ki a közpénzek, addig igenis joga van egy országnak, egy államnak azt 
mondani, hogy addig nem teljesíti ezt a kötelezettségét. Nem gondolom azt, hogy az 
adófizetők pénzéből Rogán Antalnak és a haverjainak az offshore cégét kellene 
nekünk finanszírozni, pláne, amikor ilyen állapotban van mondjuk az egészségügy 
vagy az oktatás.  

Úgyhogy azt gondolom, ráadásul pontosan tudjuk, hogy a piacon nem 
véletlenül szüntették be. És most nagyon jól jön önnek is ez az indoklása, hiszen a 
piacon értékesített államkötvények sokkal olcsóbbak a magyar állam számára, mint 
ezek a letelepedési kötvények. Tehát itt pontosan a magyar államot rövidítették meg 
ezzel, hiszen piaci alapon sokkal olcsóbban lehetett volna ezt megoldani, és ahogy ön 
mondja, van is erre kereslet. Tehát semmi nem indokolja ennek a jogi fenntartását 
sem.  

Én azt javaslom a kormánypárti képviselőknek, hogy legalább vegyék ezt 
tárgysorozatba, és akkor indokolják meg ott, a plenáris ülésen, hogy miért nem 
akarják magát a jogi konstrukciót eltörölni, és miért csak felfüggeszteni akarják ezt. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót Hollik István képviselő 

úrnak, szeretném még egyszer megerősíteni, amit már szintén sokszor elmondtunk, 
de úgy látom, teljesen felesleges. Jogi értelemben egyetlen egy cég sem offshore, 
hiszen minden egyes cég esetében, amelyikkel egyébként szerződése van az 
Államadósság Kezelő Központnak, láthatóak a tulajdonosok.  

Arra pedig, hogy milyen cégek dolgoznak a piacon, milyen ügynöki 
szerződéssel, semmiféle ráhatása nincs a magyar parlamentnek, mint ahogy 
egyébként egyetlen egy ország egyetlen egy állama sem tud beavatkozni azokba a 
jogügyletekbe, amelyeket különböző szerződéses partnerek egymás között kötnek a 
piacon. Azt gondolom, hogy ez demokratikus államokban és szabad piacgazdaság 
esetén nem is elvárható. Hollik képviselő úré a szó. 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Azért kértem szót, mert azt gondolom, a képviselő 

asszony nem értette meg, amit az elnök úr mondott. Arról van szó, hogy ha a magyar 
állam megtagadná a letelepedési kötvény visszafizetését, az nemcsak a letelepedési 
kötvényekre lenne hatással, hanem minden más államkötvényre hatással lenne. Erről 
beszélt az elnök úr, tehát természetesen nemcsak arról az 1 százalékról. Éppen ezért 
mondjuk azt, hogyha egyébként a magyar állam megtagadná ezeknek a kötvényeknek 
a visszafizetését, az egyébként valóban veszélybe sodorná a magyar költségvetést. 
(Szabó Timea folyamatos közbeszólásai.) 

Illetve még egy szempontot engedjen meg nekem! Ha visszavonnánk ezt a 
törvényt, akkor azzal azt üzennénk, hogy ez a konstrukció rossz volt. Ez a konstrukció 
nem volt rossz. A maga idejében nagyon hasznos volt, és hozzájárult a magyar állam 
működéséhez, illetve finanszírozásához, amire egyébként akkor, 2011-ben azért volt 
szükség, hiszen olyan állapotban hagyták önök, meg a szocialisták, most éppen nem 
tudom… (Szabó Timea: Főleg én!) Igen, tehát az a pártcsalád, mert már olyan sok 
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osztódás volt ott, hogy az ember már nem is tudja ezt követni, de a lényeg, hogy olyan 
rossz állapotban hagyták ránk az országot, hogy erre az eszközre szükség volt.  

Ez egy jó eszköz volt, de ahogy az elnök úr is elmondta, most már nincs rá 
szükség. Hát miért vonnánk vissza, amikor maga a konstrukció jó volt? 
Felfüggesztettük, mert nincs rá szükség. Hagyjuk meg a lehetőségét, hogy egyébként 
majd egyszer megint igénybe vegyük. Most teljesen egyértelműen látszik, hogy nincs 
szükség rá. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem ezek után, hogy ki az, aki a 
tárgysorozatba vételt támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 2 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

2 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta a javaslat tárgysorozatba vételét. A 8. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

Az oligarcha- és nagy vagyonok, az óriás-, és környezetszennyező 
cégek adóztatásáról szóló H/15023. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 9. napirendi pontra, melynek keretében az oligarcha- és nagy 
vagyonok, az óriás-, és környezetszennyező cégek adóztatásáról szóló határozati 
javaslat tárgysorozatba vételéről döntünk. 

A benyújtó ez esetben is Szabó Timea képviselő asszony. Öné a szó! 

Szabó Timea hozzászólása 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnos azt 
látjuk, hogy Magyarországon az utóbbi években nagyon komolyan nőttek a vagyoni, 
illetve a jövedelmi egyenlőtlenségek. A száz leggazdagabb magyar vagyona 2002-2016 
között 632 milliárd forintról 2800 milliárd forintra nőtt, azaz több, mint 
megnégyszereződött.  

Ehhez képest azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP-kormány folyamatosan a 
kiskeresetűeket adóztatja. Azokat sújtja a leginkább, akiknek a legnagyobb 
támogatásra lenne szüksége, és a legnagyobb vagyonnal rendelkező állampolgároknak 
folyamatosan gesztusokat tesz, az őket érintő adókat vagy csökkentik, vagy el is törlik. 

Azt gondoljuk, hogy amikor ilyen katasztrofális állapotban van az egészségügy, 
az oktatás, amikor 50 ezer gyermek rendszeresen éhezik ma Magyarországon, akkor 
nem a felső tízezernek kell folyamatosan kedvezni, hanem ezeket a szektorokat 
rendbe tenni, illetve annak a több mint 4 millió embernek segíteni, akik havonta 
kevesebb mint 90 ezer forintból élnek. 

Ezért a Párbeszéd javaslatában hét olyan pont szerepel, amelyik bevezetne a 
nagy vagyonokra, illetve vagyontárgyakra és környezetszennyező cégekre adókat, 
pontosan azért, hogy az ország maradéka, azaz a 9,5 millió ember viszont jobban éljen 
és jobb szolgáltatásokat kapjon az egészségügyben és az oktatásban is.  

Az első ilyen javaslat a vagyonadó, aminek a mértéke 1 százalék lenne és a 100 
millió feletti vagyont adóztatná meg. Ebbe nem számítana bele a ház, illetve lakás, 
amelyben az adózó lakik, illetve nem számítana bele egy mikrovállalkozás sem, 
amelynek a mérlegfőösszege 100 millió forint alatt marad. Beleszámítana viszont 
minden plusz ingatlanvagyon, lakás, föld, ház, külföldi nyaraló és 100 millió forint 
feletti összegnél, nyilván ebbe beleértve az ingatlant is, a gépkocsi, a jacht, az ékszer, 
azaz az ingóságok is.  
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Második pontként javasolnánk bevezetni az 50 millió fölötti részre az 
örökösödési adót is. Azt gondoljuk, hogy igazságtalan az az adófajta, amelyik azokat a 
privilégiumokat örökíti tovább, amik csak a legmagasabb vagyonnal rendelkezőknek 
járnak. A Párbeszéd célja továbbra is az, hogy csökkentse a vagyoni 
egyenlőtlenségeket, és azt gondoljuk, az államnak kötelessége segíteni azokat, 
akiknek kevesebb jutott. 

A harmadik pontban az offshore adó kivetésére tennénk javaslatot. 30 
százalékos forrásadót vetnénk ki az offshore cégeknek átutalt szolgáltatási díjakra, 
jogdíjakra és kamatokra.  

Ezen kívül bevezetnénk a nagyvállalati adóelkerülés elleni konstrukciót is, ami 
azt jelenti tulajdonképpen, hogy eltörölnénk a nagyvállalati adókedvezményeket. 
Visszaállítanánk a kétkulcsos társasági adót, egy 9 és egy 19 százalékos adókulccsal, és 
a kedvezményes kulcs sávhatárát 50 millió forintban állapítanánk meg. 

Ezenkívül bevezetnénk a spekulációs adót is, ami azt jelenti, hogy az 
értékpapírpiaci, tőzsdei tranzakciókra egyszázad százalékos, illetve egytized 
százalékos adót vetnénk ki, a gazdaságra káros spekulatív pénzmozgások 
megfékezésére és a hosszú távú befektetések támogatása érdekében.  

Hatodik pontként bevezetnénk az úgynevezett földesúradót is, vagyis az olyan 
földhasználati hozzájárulásról szóló javaslatot, amelynek értelmében az Országgyűlés, 
illetve a kormány kidolgozna egy olyan javaslatot, amely után a földműves és a 
mezőgazdasági termelő földhasználati hozzájárulást lenne köteles fizetni a területileg 
illetékes önkormányzatnak. Nem részletezem, mert benne van a javaslatban, hogy ez 
milyen mértékben kerülne kivetésre.  

Végül a Párbeszéd javasolja azt, hogy a kormány dolgozzon ki és terjesszen be 
az Országgyűlés elé egy zöldadóról szóló javaslatot is, amelyik egyrészről 
megszüntetné a megújuló energiákra kivetett termékdíjakat és más közterheket; a 
jelenleginél nagyobb adóteherrel sújtaná a fosszilis energiák felhasználását, 
kármentesítési alapot hozna létre és rendszeres, a kockázatokat fedező befizetésre 
kötelezi a veszélyes, káros tevékenységet folytató üzemeket.  

Meggyőződésünk az, hogy ezeknek az adóknak, a nagy vagyonokra kivetett 
adóknak az egész magyar társadalomra nézve jó hatása lenne, hiszen segítené rendbe 
tenni az olyan, most katasztrofális állapotban lévő ágazatokat, mint például az 
egészségügy. Hiába mondják önök, hogy a ’18-as költségvetésben több jut az 
egészségügyre, látjuk azt, hogy Mészáros Lőrinc vagyona egy év alatt 100 milliárd 
forinttal bővült, a Puskás Stadionra 65 milliárd forintot szánnak, tehát azt látjuk, 
hogy megint fölösleges beruházásokra megy el a pénz, illetve az önök haverjainak, 
akiknek semmilyen módon nincs szükségük állami segítségre. 

Azt látjuk ezzel szemben, hogy van négymillió olyan ember ma 
Magyarországon, akiknek egyszerűen nem hajlandóak önök segíteni. Ezeknek az 
adóknak, a vagyonadóknak a bevezetésével pontosan egy olyan többletbevételt 
szerezhetne a magyar állam, aminek a felhasználásával pont ennek a több millió 
embernek lehetne segíteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e 

kérdésük, észrevételük. (Nincs jelzés.) 

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítvány 
tárgysorozatba vételét. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két fő. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hét. Tehát 2 igen szavazattal, 7 nem ellenében a bizottság 
nem támogatja a tárgysorozatba vételt. 



31 

Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy elfáradt a bizottság ülésére. A 9. 
napirendi pontot lezárjuk. 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Áttérünk a 10. napirendi pontunkra, amely keretében a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásáról kell döntenünk. A 
részletes vita megtárgyalásának részletei, keretei a bizottsági döntés alapján kerülnek 
meghatározásra. Én azt javasolom, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészéről 
tárgyaljon a részletes vitában. Van-e ettől eltérő javaslat? (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ezt a javaslatot támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel a bizottság támogatta a 
javaslatomat, mely szerint a részletes vitában a teljes törvényjavaslatot tárgyalni 
fogjuk. A 10. napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

A 11. napirendi pont az egyebek. Hollik István képviselő úré a szó. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Egy rövid megjegyzést szeretnék tenni az előző 

üléssel kapcsolatban, hiszen Volner János frakcióvezető úr egy súlyos szakmai hibát 
követett el, és csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném erre felhívni a figyelmet. Az 
NMHH elnök asszonyát hallgattuk meg, és az NMHH-n egy erkölcsi védelmet kért 
számon Volner János, és hadd idézzem, hogy pontosan mit mondott. Azt mondta: 
„megjegyzem egyébként, hogy ha már egyszer az erkölcsök védelmét is ellátja a 
hatóság, érdemes lenne egyszer azt is véleményezni, hogy Orbán Viktor vajon miért 
támogat pornográf tartalmakat sugárzó és ezeket közzétevő médiumokat közpénzből, 
ugyanis, ha felmegyek a ripost.hu oldalára, akkor együtt látom az állami hirdetéseket, 
amelyek Brüsszel megállítására biztatnak, s különböző pornográf-, illetve szexuális 
tartalmakat nyíltan részletező oldalakat”. 

Szeretném megjegyezni, hogy ez a portál természetesen semmilyen szexuális 
hirdetést nem hirdet, ezek beépített Google-hirdetések, amik úgy működnek, mint 
egy üres plakát, amin mindenki olyan hirdetéseket lát, ami az ő érdeklődésének 
megfelel. Éppen ezért nem a Ripostot meg nem az NMHH-t kell számonkérni, hanem 
az érdeklődőt, a felhasználót. Csak ezt szerettem volna a jegyzőkönyv kedvéért jelezni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Nem egyformák a szokásaink 

nyilvánvalóan, ezért vagyunk különbözőek. A jegyzőkönyvben természetesen 
rögzítettük. Arról nem is beszélve, hogy én többször is kértem a vita során éppen 
Volner János képviselő urat, hogy a vita tárgyának megfelelő kérdéseket tegyen föl 
elnök asszonynak, hiszen olyan kérdéseket feszegetett, amelyeket nem mi, a 
Gazdasági bizottság, hanem majd később a Kulturális bizottság tárgyal. Tehát ennek 
megfelelően az elnök asszony azokra a kérdésekre adott választ, amelyek adekvát 
kérdések voltak az előterjesztéshez intézve. 

Van-e egyéb észrevétel, megjegyzés az egyebek között? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, a mai munkánkat elvégeztük. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, hogy képviselőtársaim kitartottak. A bizottsági ülést 
bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc.) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


