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Napirendi javaslat 

 

1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – az Európai Parlament és Tanács rendelete az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 
1316/2013/EU rendelet módosításáról [COM (2015) 10;2015/0009/COD] 
 
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 

2. Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/4216. szám) 
(Korózs Lajos és Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 

3. A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash 
Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt 
visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló 
albizottság létrehozásának kezdeményezése  
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) alelnök javaslata) 

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szelényi Zsuzsanna (független)  
 

 
 
 
Meghívottak 

  
Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára  
Korózs Lajos képviselő (MSZP), előterjesztő  
 

 
 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Tóth-Győrvári Erzsébet, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, az előterjesztő 
képviseletében megjelent képviselőket, illetve köztisztviselőket, minden érdeklődőt, 
beleértve a sajtó munkatársait, akik megtisztelték jelenlétükkel a Költségvetési 
bizottság mai ülését, amelyet ezennel megnyitok. 

A napirend elfogadása 

Számomra helyettesítésről bejelentés nem érkezett, de szemmel láthatóan a 
bizottság határozatképes. De ez az első szavazásnál rögtön ki is fog derülni. Kérdezem 
a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért az előzetesen kiküldött napirendi javaslattal. Aki 
egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez egyhangú döntés. 
Köszönöm szépen. 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – az Európai Parlament és Tanács 
rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról [COM 
(2015) 10;2015/0009/COD] 

Az első napirendi pont keretében az Európai Parlamentnek és Tanácsnak az 
Európai Beruházási Alapról, valamint különböző európai uniós rendeletek 
módosításáról szóló uniós rendelettervezetről fogunk kialakítani egy bizottsági 
véleményt egy ezzel kapcsolatos egyeztetési eljárás keretében. A napirendi pont 
tárgyalásánál jelen van Turóczy László helyettes államtitkár úr és Szendi Richárd 
szakreferens úr a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Tisztelettel köszöntöm őket. 
Tudomásom szerint további szakértők is rendelkezésre állnak, ha olyan kérdés vagy 
észrevétel merül fel, ami az ő közreműködésüket igényli. Ebben az esetben kérem, 
hogy ők is mutatkozzanak majd be. 

Az Európai Bizottság 2015. január 13-án tette közzé azt a rendelettervezetet, 
amiről a rendes uniós jogalkotás keretében 2015 júniusában határozatot, döntést kell 
hozni. Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága március 9-i ülésén döntött arról, 
hogy egyeztetési eljárást kezdeményez a kormánnyal erről az uniós 
rendelettervezetről. Kövér házelnök úr az Európai ügyek bizottsága javaslatának 
megfelelően 2015. március 12-én jelölte ki a Költségvetési bizottságot vélemény 
kidolgozására, ahogy ezt a bizottság tagjai korábban megtudhatták. Ennek határideje 
április 15-e. A bizottság véleményét az Európai ügyek bizottságához fogjuk 
továbbítani, ennek ismeretében ott alakítják ki a rendelettervezettel kapcsolatos 
állásfoglalást. 

Kérdezem az előterjesztő képviseletében a kormány megjelent tisztségviselőit, 
hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni a magyar tárgyalási állásponthoz. 
(Jelzésre.) Tessék! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A magam részéről egy, 
körülbelül 5 perces felvezetéssel készültem, amiben röviden összefoglalnám, hogy 
miről szól ez a jogszabály, illetve mik annak közvetlen előzményei és mi az „Európai 
beruházási terv” lényege. Ha megengedi elnök úr, akkor belekezdek, és ha 
feleslegesen terhelem a bizottságot a részletekkel, akkor kérem, ezt jelezzék! 
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A közvetlen előzménye ennek a jogszabálynak Juncker új bizottsági elnök úr 
tavaly szeptemberi bejelentése volt, amely szerint az új Bizottság egy olyan 
beruházásösztönzési csomagot fog a hivatalba lépésével elindítani, ami több mint 300 
milliárd euró értékű beruházást fog létrehozni az Európai Unió területén. Kezdetben 
erről a bejelentésről ennél több részletet nem is nagyon lehetett ismerni. A részletekre 
novemberig kellett várni, ekkor tette közzé a már hivatalba lépett új Bizottság az 
„Európai beruházási terv”-et, amely három pillérből áll. 

Az első pillére a beruházások ösztönzésére irányuló közvetlen pénzügyi 
lépésekről szóló javaslat. Ennek egyik fele az Európai Stratégiai Beruházási Alap, 
amiről most részletesebben fogunk beszélni, a másik eleme pedig a visszatérítendő 
pénzügyi eszközök hangsúlyosabb alkalmazása a kohéziós politika keretein belül is. 

A második pillére volt egy egységes európai projektcsatorna, projektlista 
létrehozása, illetve ehhez kapcsolódóan egy olyan központi tanácsadó testület, egy 
úgynevezett advisory hub létrehozása, ami alkalmas arra, hogy a jelentős 
adminisztratív kapacitásokat igénylő beruházások előkészítő fázisában segítséget 
nyújtson a tagállamoknak, illetve a projektgazdáknak. 

A csomag harmadik pillére pedig a beruházási tervben általában a 
beruházásokat ösztönző, beruházásbarát szabályozási környezet kialakítása, illetve 
annak javítása. 

Az a rendelettervezet, amelyet egyeztetési eljárás keretén belül most 
tárgyalunk, az Európai Stratégiai Beruházási Alapról szól. Ez három részből áll. Az 
első része létrehozza ezt a bizonyos Európai Stratégiai Beruházási Alapot, ennek 
rövidítése: EFSI. Ezért megpróbálok majd így hivatkozni erre a közeljövőben is. 

A második eleme, amiről nem fogok részletesebben beszélni, az egységes 
projektcsatornáról szól. 

A harmadik része pedig, amit már szintén említettem, erről az egységes 
tanácsadó testületről szól, ami adminisztratív támogatást kíván nyújtani a 
tagállamoknak a projektek előkészítésében. 

A rendelettervezet tartalmáról nagyon röviden, hogy mi is a lényege, hogyan 
működik ez a majdan létrejövő Európai Stratégiai Beruházási Alap. A lényegét 
tekintve ez egy garanciaalap, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió 16 milliárd euró 
értékű garanciát biztosít az Európai Beruházási Bank számára, ehhez hozzáadódik az 
Európai Beruházási Bank saját, 5 milliárd eurós, erre dedikált forrása, és ezek terhére 
az Európai Beruházási Bank körülbelül 60 milliárd euró értékben von be forrást a 
piacról, és ezeket a forrásokat helyezi ki hitelként stratégiai beruházások 
támogatására. 

Nagyon fontos, hogy itt egy bizonyos tőkeáttétellel számolva jön csak ki az a 
bizonyos 300 milliárd euró, amiről az egész csomag szól. Ez azt jelenti, hogy az 
Európai Beruházási Bank, illetve a hozzá kapcsolódó európai uniós garancia csak a 
beruházási projektek egy részét finanszírozza. Az egész csomag azzal számol, hogy 
ennek a beruházási tervnek a finanszírozásába nemcsak az Európai Beruházási Bank 
és nemcsak az Európai Unió garanciája vesz részt, hanem más finanszírozási források 
is, legyenek azok állami vagy magán finanszírozási források. 

Röviden ennek az alapnak az irányítási struktúrájáról. A legmagasabb iránytó 
testülete az úgynevezett kormányzó tanács. Ebben a kormányzó tanácsban nem a 
tagállamok képviselői ülnek, hanem kizárólag az Európai Bizottság és az Európai 
Beruházási Bank képviselő. Ennek éppen az volt a célja, hogy egy tagállamok fölötti, 
azoktól független kormányzó testülete, irányító testülete legyen az alapnak. Ez alatt 
pedig működik egy beruházási bizottság, amely az alap stratégiai döntéseit fogja 
meghozni. Ez dönt majd arról, hogy mely projektek kapnak támogatást, garanciát 
vagy hitelt az alapból, illetve melyek nem. Ebben a beruházási bizottságban pedig 
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kizárólag független, megfelelő felkészültséggel és tapasztalatokkal rendelkező, 
tagállamoktól és egyéb intézményektől független szakértők fognak ülni. 

A rendelettervezet vitája a tanácson belül az első negyedévben zajlott, 
márciusban, ahogy elnök úr is említette, és a gazdasági és pénzügyminiszterek 
tanácsa általános megközelítésben elfogadta ezt. 

Nagyon röviden néhány mondatot arról, hogy mik voltak a magyar 
kormányzati célok ebben a tárgyalási szakaszban. 

A célokat alapvetően három fő cél köré lehet csoportosítani. Az első és 
legfontosabb az addicionalitás elve, ami alatt azt kell érteni, hogy a magyar 
kormányzati szempontból az volt a legfontosabb érdek, hogy ez az „Európai 
beruházási terv” a Magyarország rendelkezésére álló kohéziós forrásokon felül legyen 
értendő. Ne azok helyett és pláne ne a kohéziós forrásokból finanszírozva jöjjön létre. 
Összességében azt lehet mondani, hogy ez a tárgyalási cél teljesült. Ez azt jelenti, hogy 
a jogszabály is deklarálja azt, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap a kohéziós 
forrásoktól teljesen függetlenül kerül felállításra, és olyan projekteket kell 
finanszíroznia, amelyek a kohéziós politika keretében nem kapnak támogatást. 

A másik fontos célkitűzésünk az volt, hogy az alapvetően tőkehiányos, illetve 
kevésbé fejlett pénz- és tőkepiacokkal rendelkező kelet-európai vagy új tagállamok 
esélyei olyanok legyenek ennek az alapnak a felhasználásában, hogy valódi 
versenyben eséllyel tudjunk indulni a forrásokért a fejlettebb országok projektjeivel. 
Reális veszély lehetett ugyanis, hogy azok a tagállamok, amelyekben fejlettebb 
tőkepiac van, fejlettebb finanszírozási kultúra van, nagyobb és jobb projekt-
előkészítési kapacitások állnak rendelkezésükre, jobb eséllyel indulnak ezért a közös 
finanszírozási csomagért, és esetleg nagyobb arányban juthatnak ilyen támogatáshoz, 
garanciához, mint a fejletlenebb országok. Itt annyit sikerült elérni, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap működésére vonatkozó jogszabályban definiált elvárás, 
törekvés az, hogy biztosítani kell az alap felhasználása során mind az ágazati, mind a 
regionális kiegyensúlyozottságot. Ez azt jelenti, hogy el kell kerülni azt a fajta 
koncentrálódását az alap felhasználásának, hogy csak a legfejlettebb országok 
projektjei kapjanak támogatást. 

Végül az utolsó fontos célkitűzés az volt, hogy jóllehet, egyetértünk azzal, hogy 
egy alapvetően a tagállamoktól független finanszírozási mechanizmus alakuljon ki, 
biztosítsa jogszabály azt a lehetőséget, hogy a tagállamoknak mégis legyen valamifajta 
ráhatásuk, kontrolljuk ennek az alapnak a felhasználása fölött. Ezt olyan formában 
sikerült érvényesíteni a jogszabályban, hogy az alap működéséről rendszeresen be kell 
számolni a tanács előtt, egészen konkrétan a gazdasági és pénzügyminiszterek 
tanácsának kell beszámolnia az alap ügyvezető igazgatójának. 

Az általános megközelítés elfogadását követően kezdődik az egyeztetés az 
Európai Parlamenttel. Ez jelenleg folyik. Az Európai Parlament álláspontja most 
véglegeződik, és akkor kezdődik meg a formális egyeztetés a tanács, az Európai 
Parlament, illetve a lett elnökség között. Ennek eredményeiről most még nem 
tudunk. Éppen ennek keretében folyik most ez az ülés is a Magyar Országgyűlésben. 
A terv az, hogy júniusban az Európai Tanács végleges formájában úgy tudja elfogadni 
ezt a rendeletet, hogy az az Európai Parlament egyetértését is bírja. 

Röviden ennyit gondoltam, elnök úr, felvezetésként a rendelettervezetről 
elmondani. 

Talán még néhány mondatot mondanék arról, hogy mindez milyen projekt-
előkészítő munkát generál a magyar államigazgatáson belül is. Hiszen végső soron az 
a célja ennek a rendelettervezetnek, hogy az újonnan létrejövő Európai Stratégiai 
Beruházási Alapból magyar kezdeményezésű projektek is kaphassanak támogatást, 
hitelt vagy garanciát. Az erre irányuló munka már az elmúlt év végén megkezdődött, 



9 

és most, amikor már ismerjük a jogszabály fő elemeit, feltételezzük, hogy az Európai 
Parlamenttel folytatott egyeztetések nem fogják gyökeresen megváltoztatni a 
szabályokat, most már rendelkezünk annyi információval, hogy már komolyan lehet 
szűkíteni azt a projektkört, amivel, úgy érezzük, eséllyel indulhatunk az alap 
felhasználásában. 

Fontos tudni, hogy nagyon szigorú kritériumoknak kell megfelelniük ezeknek a 
projektjavaslatoknak. Nemcsak azt kell biztosítani, hogy európai uniós szinten 
hozzáadott értéket biztosítson a projekt, tehát szabad szemmel, európai szemmel 
látható és értékelhető projekteket kell keresni. Ezen felül természetesen összhangban 
kell állni az európai uniós politikákkal, biztosítani kell értelemszerűen a projekt 
gazdasági, pénzügyi megvalósíthatóságát, sőt, gazdasági életképességét is. Ez nem 
egyenlő azzal, hogy pénzügyi szempontból 100 százalékban meg kell térülnie a 
projektnek, de valamifajta gazdasági, összgazdasági vagy össztársadalmi megtérülést 
biztosítania kell. Olyan projektekről kell hogy szó legyen, amelyeket a hagyományos 
európai uniós politikákban, például a kohéziós politika keretében nem lehet 
megvalósítani, akár azért, mert nincs rá forrás, akár azért, mert túlmutat a kohéziós 
politika keretein. Végül fontos szempont az is, hogy olyan projekteket kell keresni, 
amelyekbe magánfinanszírozás is bevonható, hiszen, ahogy említettem, az egész 
Európai Stratégiai Beruházási Alap átlagban csak részlegesen tudja finanszírozni ezt a 
300 milliárd eurós beruházási csomagot. 

Nagyon röviden arról, hogy mely területek azok, ahol projekteket érdemes és 
kell keresnünk. Ezeket tételesen felsorolja a jogszabály. Ezek: közlekedési 
infrastruktúra, energetikai infrastruktúra, kutatás-fejlesztés, digitális gazdaság, 
infokommunikáció, környezetvédelem, oktatás, egészségügy – gyakorlatilag az összes 
nagyobb beruházásigényű, részben infrastrukturális, részben nagy társadalmi 
beruházási területeket azonosítja. Ezeken a területeken a kormányzaton belül 
megkezdődött már a projektek összegyűjtése. A kormány az elmúlt héten is tárgyalt 
ezekről a projektjavaslatokról. Jelenleg egy rendkívül széles körű lista állt össze az 
eddigi munka eredményeként, amit a továbbiakban jelentősen célszerű leszűkíteni 
annak érdekében, hogy valóban reálisan finanszírozáshoz jutni képes projekteket és 
valóban esélyes projekteket tudjunk prezentálni az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap működésének megkezdéséig, vagyis június végéig. 

Ennek egy fontos eleme, amit azért említek, mert tudom, hogy a Költségvetési 
bizottság is érintett lesz benne, hogy Katainen úr, az Európai Bizottság alelnöke a hét 
folyamán, a hét második felében Magyarországra jön, nagyon intenzív programot 
bonyolít le. Úgy tudom, hogy az Országgyűlés egyes bizottságaival is találkozik. Ez egy 
fontos terepe lesz annak, hogy a magyar elképzeléseket teszteljük, hogy így mondjam, 
az Európai Bizottság alelnökénél, illetve, hogy ő is elmondhassa azokat a 
szempontokat, amelyek adott esetben a jogszabályból nem feltétlenül derülnek ki. 
Megemlítem még azt, hogy ennek a látogatásnak a keretében sor kerül egy olyan 
üzleti fórumra is, kamarák részvételével, és nemcsak a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, hanem a nemzetközi kamarák, a német kamara és az AmCham 
részvételével, ahol Katainen alelnök részletesen ismerteti a hazai magánszektor 
szereplői előtt is ennek az alapnak a tervét, működési logikáját, illetve a jövőbeli 
lehetőségeket. 

A cél tehát az, hogy egyrészt júniusig egyetértés alakuljon ki az Európai Tanács 
és az Európai Parlament között, másrészt az, hogy mire ez az egyetértés kialakul, és a 
jogszabály végleges lesz, addigra Magyarország olyan életképes, esélyes 
projektjavaslatokkal rendelkezzen, amelyeket jó eséllyel tudunk benyújtani az 
Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz finanszírozási vagy garanciaigénnyel. Elnök 
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úr, köszönöm szépen a figyelmet és a szót. Az esetleges kérdésekre örömmel 
válaszolok. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Az Unió történetének egyik 
legambiciózusabb terve ez a több mint 300 milliárd eurós beruházási program, ami 
természetesen nemcsak uniós költségvetési forrásokat, hanem egyéb 
hitelprogramokat és vállalkozói tőkét is magába foglalna a tervek szerint. 
Magyarországnak elemi érdeke, hogy ebből a beruházási alapból minél több olyan 
projektet tudjon finanszírozni, ami itt, Magyarországon valósul meg. Ez nem kis 
kihívást jelent. Én erre ösztönözném a kormányt. 

Említette ezt a találkozót Jyrki Katainen úrral, nos, erre a tervezett találkozóra 
pénteken 10 órakor kerül sor a főemelet 37-38-ban, a Gazdasági bizottság 
tárgyalójában. Egyébként a szinkrontolmácsolás biztosított. Erről korábban már 
kaptak értesítést a bizottság tagjai, és azt kérem tőlük, hogy aki ezen részt kíván 
venni, és még nem jelezte részvételi szándékát, azt a titkárságunkon tegye meg. 

Ennek előrebocsátásával kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése, 
észrevétele. Parancsoljon, alelnök asszony! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Nekem van, köszönöm 

szépen. Mi azt gondoljuk, hogy nem véletlen, hogy az Európai Bizottság és az Európai 
Parlament között komoly vita alakult ki a finanszírozási törvénytervezettel 
kapcsolatosan. És nem véletlen az sem, hogy ezres nagyságrendben nyújtottak be 
módosító javaslatokat. Itt tulajdonképpen egy 315 milliárdos alapról van szó, viszont 
az látszik, hogy ebben a pillanatban a friss pénz mindössze 5 milliárd euró a 
nagyságrendhez viszonyítva. Szeretném kiemelni azt, hogy ez még 2 százaléka sincs a 
tervezett keretnek. 

Említette tájékoztatójában, hogy gyakorlatilag ez a pénz kihelyezett hitelként 
fog majd működni. Fontos kérdés, és szeretnénk megtudni azt, hogy ezt vajon milyen 
kamatra fogják kihelyezni. Az is látszik, hogy az országok tekintetében sem 
egyértelmű a hozzáállás. Tudjuk azt, hogy több ország, amelyik felajánlott már 
hozzájárulást, Németország, Franciaország, Spanyolország, rögzítette azt, hogy a saját 
országukon belüli felhasználáshoz adják ezt a forrást. Ebből következik az, hogy nem 
nagyon lehet azzal számolni, hogy majd más fejlett vagy gazdagabb európai uniós 
országok a magyarországi projekteket fogják finanszírozni. A kérdésem ehhez 
kapcsolódóan az, hogy vajon Magyarország milyen forrásokból kíván ebbe betenni. 
Tehát miként lesz meg a fedezet, mert a mai álláspont szerint az látszik, hogy itt 
tulajdonképpen csak egy hitelfelvételről van szó a különböző projektekhez? Ez a 
kérdés egyik fele. 

A másik fele pedig az, ahogy ön említette, hogy itt már bizonyos projektlisták 
kidolgozottabb állapotban vannak. A mi viszonyunkat biztosan meg fogja határozni 
az, hogy milyen konkrét projektekről van szó. Mert, ugye, javasolták az energiaunión 
belüli projekteket, ami tartalmazhatja gázvezetékek, palagáz-, szén-, akár még 
atomerőművek fejlesztését is. Ezért az LMP számára rendkívül fontos, hogy milyen 
típusúak ezek a projektek, amikben önök gondolkodnak, egyáltalán szóba jöhet-e, 
hogy támogassuk ezeket. 

Tudjuk vagy látszik, hogy a Külgazdasági Minisztérium látná el a menedzsment 
feladatokat. Ez hogyan történik a kormányon belüli munkamegosztásban? Hol van az 
ehhez szükséges szakmai háttér, szakmai fedezet? Köszönöm szépen, ennyi egyelőre. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak adom 
meg a szót, őt pedig Szelényi Zsuzsa képviselő asszony hozzászólása fogja követni. 
Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Elsőként én is azt 

szeretném megkérdezni, hogy arról lehet-e többet tudni már, hogy ez a rendkívül 
ambiciózus multiplikátorhatás, ami az anyagban is megjelenik, ez a 15-szörös szorzó 
valójában mire van alapozva. Mert ez igazán nem derül ki semmiből számomra. Tehát 
annak ellenére, hogy maga Juncker úr úgy fogalmazott, hogy ez egy szerény becslés, 
én egy kicsit túlzottnak érzem. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen 
konkrétumot lehet-e tudni. 

Aztán: Katainen úr is felszólítja a tagállamokat és a nemzeti fejlesztési 
bankokat, hogy csatlakozzanak ehhez az alaphoz. A kérdésem, hogy van-e már e 
tekintetben elképzelés arra, hogy Magyarország mennyivel is járulna hozzá ezen 
alaphoz. 

Még két rövid kérdésem lenne. A 4-es autópálya kapcsán felmerült az, hogy azt 
már nem lehet európai uniós forrásból finanszírozni. De ön is elmondta, hogy ez egy 
addicionális forrás lenne, akkor föltételezem, hogy ezen összegből már lehet fedezni. 
Hiszen itt az anyag is említi, hogy ipari központok közlekedési infrastruktúrájának 
kiépítésére lehetne az ESBA-t használni. Magyarul, ha Szolnokot mint ipari központot 
tekintjük, ami szerintem megalapozott lehet, hiszen kész tervekkel rendelkezik, a 
kormány, a magyar állam számára tehát ez egy plusz lehetőség lehetne. 

A szabályozási környezet a következő. Arról volt szó, hogy durván 
egyszerűsíteni kell majd azokat a gátakat, amelyek jelenleg a gyors beruházások 
akadályát jelenthetik, vagyis a szabályozási környezetet ilyen módon meg kell 
változtatni. Jellemzően a beruházások mindig építkezéssel járnak, az pedig tény, hogy 
az építéssel kapcsolatos jogszabályok Magyarországon rendkívül szerteágazóak, 
hiszen 79 jogszabály határozza meg ezt a területet. E tekintetben a magyar 
kormányzat az elmúlt öt évben olyan módon avatkozott csak bele ebbe, hogy 
konkrétan kiemelt egy-egy területet ezen jogszabályi környezetből, és teljesen 
önállóvá tette. De ez nem egészséges dolog, mert ez csak azt eredményezte, mintha 
Magyarország területén kráterek lennének, amelyek semmilyen más törvény alá 
nincsenek rendelve, mert bizonyos értelemben Magyarország kiemelt pontjai. 

Tehát milyen módon kívánja a kormányzat ezt az egész környezetet 
megnyugtatóan véglegesen rendezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony következik. 

Parancsoljon! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Engem elsősorban a 

projekt-előkészítés és az egész hazai menedzsment részletei érdekelnek egy kicsit 
alaposabban. Egyrészt szeretném tudni, hogy mi a menetrendje az egész előkészítő 
projektnek, mikor lesz olyan stádiumban, amikor erről többet lehet tudni. Lehet, hogy 
nem teljesen tiszta még, az Unióban is vita alatt áll, de mit látnak, mikor érhet oda a 
projekt, hogy elindulhasson? 

Említette, hogy milyen területeket érintenek ezek a beruházási lehetőségek. 
Van-e a magyar kormánynak, a minisztériumnak valamilyen preferenciája, vagy az 
égvilágon mindenre lehet majd pályázni? Én azt gondolom, hogy van, illetve könnyen 
lehetne megállapítani ilyen preferenciákat. 

Milyen körben zajlik a tájékoztatás? Néhány dolgot már mondott, hogy a 
kamarákkal, vállalkozókkal beszélnek, de azért ezek viszonylag informális 
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megbeszéléseknek tűnnek, tehát nem a nagy nyilvánosság előtt zajlanak. Hogyan 
lehet erről a nyilvánosság előtt részletes tájékoztatást adni? Különösképpen a 
tekintetben kérdezem ezt, hogy ön is jelezte, hogy a magyar cégeknek alapos 
felkészítésre van szükségük ahhoz, hogy versenyképesek legyenek az európai 
pénzekért. Tehát nyilván nem mindegy, hogy kik lesznek azok, akik majd hozzáférnek 
ezekhez a lehetőségekhez, akár az információ szintjén. 

Pontosan lehet-e nemzetközi projektekkel pályázni? Tehát akár a határon 
átnyúló projektekkel, a szomszédos vagy más országokkal közös projektekkel? 

A döntéshozatal egészen pontosan hogyan fog lezajlani? Ezzel kapcsolatban 
már volt más kérdés is. Önök, a Nemzetgazdasági Minisztérium készíti elő a 
projektet, de milyen más állami szereplők fognak részt venni az ügy 
menedzselésében, a döntéshozatalban, illetve ezek mennyire lesznek nyilvánosak? Azt 
gondolom, az lenne a normális, mint más európai uniós támogatások esetében is, 
hogy ezek a legszélesebb nyilvánosság előtt történjenek, és természetesen a 
támogatásról is a legszélesebb nyilvánosság majd tájékozódhasson. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács László képviselő úr is jelentkezett. 

Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Előterjesztők! Bennem is csak pár kérdés merült fel, mert részt 
vettem Brüsszelben néhány olyan konferencián, ami a stabilitási paktummal 
foglalkozott, illetve a stratégiai beruházási paktummal foglalkozott. Mindig fölmerül a 
kérdés, hogy tényleg létezik-e ekkora multiplikátorhatás, mert azt is hallottam már, 
hogy ez a 15-szörös szorzó egy nagyon visszafogott becslés, hiszen 18, de akár 21-
szeres is lehet. Ezt maga Juncker mondta az egyik konferencián. Persze, az ember 
ilyenkor mindig szkeptikus, hogy készüljünk a rosszabbra, de legyen ennél sokkal 
jobb. Úgy gondolom, ha ezt mégis ennyire pontosan, vagy ha úgy tetszik, ennyire 
visszafogottan is meg lehet becsülni, akkor vannak-e olyan számítások, hogy akár 
regionális szinten, akár magyarországi szinten milyen munkahelyteremtéssel, milyen 
reáljövedelem-bővüléssel jár. Hiszen itt azért olyan beruházásokról beszélünk, 
amelyekről ön is azt mondta, hogy nagyobbrészt ezeknek meg kell térülniük. 
Magyarán, nemcsak presztízsberuházásokról és nemcsak infrastrukturális 
beruházásokról lehet szó. 

Akkor viszont igénybe kell vegyük azokat a szolgáltatásokat, illetve azokat a 
javakat, amiket kínálnak nekünk. A beruházás jár-e, és ha jár, akkor mekkora 
munkaerő-piaci bővüléssel, mekkora reáljövedelem-bővüléssel számolnak ennek 
kapcsán? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdést, észrevételt nem látok. 

Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! Öné a szó. 

Az előterjesztő válasza 

TURÓCZY LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok 
többé-kevésbé tételesen, egyenként végigmenni rajtuk. Ha esetleg valamit kihagynék, 
akkor higgyék el, az csak véletlen. 

Az első kérdéscsokor első eleme volt, hogy hogyan is lesz 5 milliárdból 300 
milliárd, ha pontosan fordítom le. Valóban, itt egy jelentős multiplikátorhatással 
számol a terv. Az 5 milliárd euró az Európai Beruházási Bank saját forrása, ehhez 
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adódik hozzá az Európai Unió garanciája, ami 16 milliárd euró. Ez ugyan nem 
készpénzben megjelenő tőke, de önmagában az, hogy az Európai Unió valamihez 
garanciát biztosít, annak van értéke. Igazából úgy lesz ebből az egészből 300 milliárd, 
hogy annak körülbelül az egyötödét fedezi az Európai Beruházási Bank hitele, amely 
mögött áll az Európai Unió garanciája, és a fennmaradó rész finanszírozására 
jellemzően más forrásnak is rendelkezésre kell állnia. Tehát abból kell kiindulni, hogy 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap nem lesz képes egy-egy projekt 100 százalékos 
finanszírozására. 

Itt térnék vissza arra a kérdésre is, ami a legutolsó volt, mert logikailag 
idekapcsolódik, hogy reális-e ekkora tőkeáttétellel számolni. Nyilván, amikor egy új 
finanszírozási konstrukció létrejön, akkor az ember óvatos, az ember lehet, hogy 
szkeptikus is. Az Európai Beruházási Bank működési tapasztalatai azt mutatják, hogy 
ez a 15-20-szoros tőkeáttétel nem irreális. Nyilván sok feltételnek teljesülnie kell 
ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Ezek közül, azt gondolom, a legfontosabb, hogy olyan 
projektek kerüljenek azonosításra, amelyek beleférnek ezekbe a játékszabályokba. 

Fontos kérdés az is, és ez nagy előnye az Európai Unió garanciájának, hogy 
milyen hitelkamat mellett várható ez a hitel. A konkrét adatokat még sajnos nem 
ismerjük. A konkrétumok majd akkor fognak kialakulni, ha egyrészt végleges lesz a 
jogszabály, másrészt az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank között 
megszületik az a részleteket szabályozó megállapodás, amely kitér a konkrét pénzügyi 
termékek paramétereire, ezen belül a kamatszintre is. Nyilván egy olyan hitel, ami 
mögött az Európai Unió garanciája van, a legmagasabb biztonsági fokozatú 
finanszírozást jelenti. Tehát a piacinál alacsonyabb kamatokat jelent, de egyébként, és 
ez lehet az esélye a kelet-európai régiónak, jelenleg is alacsony kamatkörnyezetben 
működik az európai gazdaság. De mégis azt gondoljuk, hogy az új tagállamok körében 
ez az alacsony kamatszint talán nagyobb addicionális vonzerőt jelenthet, mint 
Nyugat-Európában. 

A tagállami hozzájárulások kérdése a következő. Valóban van lehetőség arra, 
hogy ezen felül, tehát az Európai Unió garanciája fölött, illetve az Európai Beruházási 
Bank saját forrásán felül az egyes tagállamok hozzájáruljanak ehhez az alaphoz. Van 
már néhány olyan tagállam, amelyik nyilatkozott is arról, hogy ezt ők meg fogják 
tenni. 

Ennek két előnye van. Az egyik az, hogy ebben az esetben lehetőség van arra, 
hogy azt a forrást, amit a tagállam betesz a közösbe, garantáltan meg is kapja. 
Magyarul, ha egy tagállam hozzájárul ehhez az alaphoz, megteheti azt úgy is, hogy 
abból csak a saját projektjeit lehet finanszírozni. Ismereteim szerint az összes 
tagállam ezt a módját választotta az alaphoz való hozzájárulásnak. A másik fontos 
eleme pedig az, hogy az alaphoz való hozzájárulás élvez egyfajta előnyös elbírálást a 
stabilitási és növekedési paktumban lefektetett államadósság-szabályhoz képest. Itt 
ez nem egy általános könnyítés, hanem csak bizonyos, elég jól és szigorúan definiált 
feltételek esetén érvényesíthető. A magyar kormány részéről egyelőre vizsgáljuk, és 
jelenleg úgy látjuk, hogy ez az addicionális vonzerő Magyarország számára nem 
releváns, mert szerencsére Magyarország az államháztartás helyzetét tekintve nincs 
abban a kalapban, ahol érvényesíteni lehetne ezt az addicionális előnyt. Ezért nyilván 
a későbbiekben, amikor kialakulnak a részletes és végleges szabályok, akkor döntés 
szükséges arról, hogy a kormányzat részéről hozzá kívánunk-e járulni ehhez az 
alaphoz. 

Milyen típusú projekteket kell vagy lehet elképzelni magyar részéről? A kérdés 
később is fölmerült, hogy milyen projektekben gondolkodik a kormányzat. Erre azt 
lehet mondani, hogy jelenleg egy széles körű projektgyűjtési fázisban tartunk. Ebben 
a szakaszban gyakorlatilag az összes területen van projektjavaslat, különböző szervek 
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részéről érkeztek ilyen javaslatok. De az jól látszik, hogy két olyan terület van, ahol 
számosságában, illetve súlyában a többinél nagyobb mennyiségű, fajsúlyosabb 
projektek jelentkeztek, az egyik a közlekedés, a másik az energetika. Mind a két 
esetben jelentős mennyiségű projektjavaslat született. Bár még nincs kormánydöntés 
arról, hogy ez deklarált prioritása legyen-e a magyar szerepvállalásnak, de az eddigi 
javaslatok alapján látszik, hogy itt lehetett a legnagyobb finanszírozási szükségleteket 
azonosítani. 

Arra, hogy milyen jellegűek ezek a projektek, azt lehet mondani, hogy 
rendkívül különbözőek. Amiről érezzük, hogy prioritást élvezhet, illetve eséllyel lehet 
indulni a versenyben, az a különböző észak-déli folyosókhoz kapcsolódó projektek. 
Ezek azok a projektek, amelyeket az Európai Bizottság is kiemelt, amikor saját maga 
értékelte a tagállami projekteket. Ezek részben energetikai, részben közlekedési 
folyosók Kelet-Európában, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország 
irányába. Ez olyan projekt, ami teljesen nyilvánvalóan európai uniós hozzáadott 
értéket is biztosít, illetve biztosítja azt a nemzetközi dimenziót és együttműködést is, 
ami szintén előnyt jelent a projektek támogatásánál. 

Valóban, ahogy elhangzott, a külgazdasági és külügyminiszter felel jelenleg a 
magyar kormányzati projektek kiválasztásáért. Ezzel együtt a döntést természetesen a 
kormány hozza. A múlt heti kormányülésen volt is erről szó, de végleges döntés 
konkrét projektekről nem született. A Külügyminisztérium mellett természetesen az 
összes érintett tárca aktívan részt vesz ebben a munkában. Három fontos szereplőt 
emelnék ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium mellett. Egyrészt a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumot, amely jelentős részben éppen azokat az ágazatokat 
felügyeli, amelyek különösen is fontosak a közlekedés, az energetika, az 
infrastruktúra szempontjából. Másrészt a Miniszterelnökséget, ahol az európai uniós 
fejlesztéspolitika koordinációja folyik, illetve általában a politikai kormányzás 
központja. Ez biztosítja azt, hogy ezek a projektek összkormányzati szempontból 
valóban a legjobbak legyenek. Harmadrészt pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium, 
amely főleg finanszírozási, illetve az államháztartás szempontjából működik közre 
ebben a munkában, szem előtt tartva azt, hogy olyan projekteket kell keresni, 
amelyeket finanszírozni is lehet úgy is, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alapból 
nem feltétlenül 100 százalékos finanszírozás jut ezekre. 

Részben reagáltam arra a kérdésre, hogy reális-e ekkora multiplikátorhatást 
feltételezni. Ahogy említettem, az EIB működési tapasztalatai alapján ez nem 
irreálisan magas multiplikátorhatás. Nyilván a tapasztalatok, a gyakorlat fogja majd 
eldönteni, hogy ebben a konkrét konstrukcióban, ennél a pénzügyi terméknél ez 
működni fog-e. 

Magyarország csatlakozásáról egyelőre nincs döntés. Nyilván minden 
szempontot mérlegelve fog a kormány erről döntést hozni. 

Az M4-es autópálya vagy autóút finanszírozása önmagában nincs kizárva 
ebből. Azt nem tudom, mert ez egy viszonylag friss fejlemény, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium javasolta-e ezt ennek a konstrukciónak a keretében 
megvizsgálni, de az elméleti lehetőség természetesen megvan erre is. 

Az építési engedélyezések, illetve általában a beruházásokkal kapcsolatos 
szabályozási környezet ügyében tartok tőle, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről nem tudok megnyugtató és teljes körű választ adni. Amennyit el tudok 
mondani, az az, hogy az olyanfajta stratégiai beruházásoknál, például azoknál a 
projekteknél, amelyek az Európai Stratégiai Beruházási Alapból finanszírozhatók, 
szokott működni az a megoldás, hogy a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé 
minősíti az adott beruházást. Ez azért lett kitalálva, mert a tapasztalatok szerint 
lényegesen felgyorsítja ezeket az engedélyezési folyamatokat. Ezek persze a teljes 
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rendszer szempontjából nem jelentenek teljes megoldást, tehát ez, úgymond, nem a 
rendszert módosítja, hanem csak egy adott, konkrét projekt esetében gyorsítja fel az 
eljárásokat, de meg kell mondjam, sajnos nem vagyok teljeskörűen felkészülve az 
engedélyezési eljárások kérdésében 

A projekt-előkészítés menetrendjével kapcsolatban jelenleg, ahogy elmondtam, 
egy széles körű gyűjtési fázisban vagyunk. Most kezdődik el az a szakasz, amikor a 
már ismert kritériumok, Katainen úr visszajelzései, illetve az Európai Beruházási 
Bankkal most kezdődő kétoldalú egyeztetések keretében ezt a kört fokozatosan 
szűkítjük. A menetrendnek az a része ismert csak, hogy a tervek szerint június 
közepére lesz elfogadott jogszabály, ergo, akkor kezdheti meg működését az újonnan 
létrejövő Európai Stratégiai Beruházási Alap. A cél az, hogy mihelyt ez az alap 
megkezdi működését, rögtön legyenek projektek is, amiket ebből az alapból 
finanszírozni lehet, vagyis júliusra, az év második felére Magyarország rendelkezzen 
már olyan kidolgozott, ha nem is nagy számú, de néhány konkrét projekttel, amit be 
lehet nyújtani, be lehet táplálni abba a projektcsatornába, aminek a végén pozitív 
döntés esetén hitel, garancia vagy támogatás állhat. 

Kiket vonunk be ezeknek a projekteknek az előkészítésébe? Alapvetően eddig a 
tágan értelmezett kormányzaton belül folyt ez a munka. A „tágan értelmezett 
kormányzaton belül” alatt azt értem, hogy a minisztériumokon, illetve más szerveken 
kívül már folyik azoknak a stratégiai nagyvállalatoknak a bevonása is, amelyek 
részben vagy egészben állami tulajdonúak, és amelyek olyan ágazatokban működnek, 
amelyek eminens módon fontosak ebben a történetben. Itt főleg energetikai, 
közlekedési nagyvállalatokra gondolunk. Ebben az értelemben a szélesebb 
közvéleményt még eddig nem tájékoztattuk, de azt gondoljuk, hogy ez az üzleti fórum, 
amire a hét második felében sor kerül, ennek a kezdete lehet, hogy a vállalkozói 
szektort szélesebb formában is be tudjuk vonni ebbe a munkába. 

Lehet-e nemzetközi projektekkel pályázni? A válasz egyértelmű igen. Sőt, 
érzékeltették azt, hogy a több tagállam együttműködésében javasolt projektek esetleg 
előnyt is élvezhetnek. Sőt, nem is csak az EU-tagállamok közötti projektekkel lehet 
pályázni, hanem adott esetben külső, tehát az Európai Unióval határos országokat 
érintő projektekkel is érdemes pályázni. 

Végül a döntéshozatalról, hogy ki dönt majd a projektekről. Ennek a 
mechanizmusa még nem alakult ki, miután még maga az alap sem állt föl. Alapvetően 
abból indulunk ki, hogy a kormány fog dönteni az egyes projektekről, figyelembe véve 
azt, hogy ezek jellemzően stratégiai jellegű, ebből kifolyólag magasabb értékű 
projektek lesznek. Eddig is az volt a szabály, hogy az 1 milliárd forintot elérő 
projektekről a kormány dönt. Feltételezhetően ez ebben az esetben is így lesz, de erről 
még nem született konkrét döntés. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, mindent érintettem, ha röviden is. 
(Jelzésre.) Milyen munkahelyteremtő, gazdasági növekedési hatás várható ilyen 
multiplikátorhatás mellett? Elméletileg ezt ki lehetne számolni. Ha lebontjuk ezt a 
300 milliárd eurót a Magyarországra eső részre meg a nem Magyarországra eső 
részre, megnézzük, hogy ez mennyi beruházást indikál, és rávetítjük azokra az 
ágazatokra, amelyekben ezek a beruházások létrejöhetnek, abból lehetne 
hipotetikusan kalkulálni. Ez egyébként egyáltalán nem csekély, ha azt vesszük, hogy 
az európai uniós kohéziós politika összköltségvetése is ilyen nagyságrendű, és abból 
Magyarországon mennyi beruházás jön létre. Hiszen egy óriási számot adna ki, ha 
ebből is annyi forrást sikerülne Magyarországra hozni, annyi beruházást sikerülne 
megvalósítani, mint a kohéziós politika révén. 

De igazából reális számokat csak akkor lehet kalkulálni, ha már ismerjük 
azokat a konkrét projekteket, amik ebből megvalósulnak, vagy legalább van rá esély, 
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hogy megvalósulnak, mert itt valószínűleg nem több száz, hanem kevés számú, de 
nagy projektről lesz szó, és ezek konkrét paraméterei alapján lehet kalkulálni azzal, 
hogy ez milyen addicionális gazdasági növekedést vagy munkahelyteremtést 
jelenthet. Az biztos, hogy a konstrukció maga olyan, valóban arra törekszik, hogy új 
projektek jöjjenek létre, olyanok, amilyeneket például a strukturális alapból, kohéziós 
alapból nem lehet finanszírozni. Magyarul csak nyerni lehet vele. Minden euró, amit 
ennek keretében Magyarországon beruházásra lehet fordítani, az nyereség a magyar 
gazdaság számára. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kiosztásra került egy 
véleménytervezet. Tekintettel arra, hogy az kellően dodonai, akár támogatható is 
lehet, természetesen nem megelőlegezve a bizottság álláspontját. A projektekről 
nyilván majd a konkrétság szintjén érdemes vitatkozni. Ez még a jövő zenéje. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki egyetért azzal a 
véleménytervezettel, amit elfogadás esetén tovább küldünk az illetékes bizottságnak. 
Aki egyetért vele, kérem, szavazzon! (Szavazás. – Szelényi Zsuzsanna: Bocsánat, én 
szeretnék hozzászólni.) Elnézést kérek, de a vitát lezártam, azt hittem, hogy az első 
körben ki tudtuk meríteni a témát. Ilyen szándékot korábban nem láttam, és a 
szavazást megkezdtük. 

Még egyszer kérem, ki az, aki a véleménytervezetet támogatja, hogy pontos 
számot tudjunk mondani. (Szavazás.) Ez 11 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. 

Köszönöm helyettes államtitkár úrnak és a köztisztviselőknek a részvételt. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének 
megalapozásához szükséges egyes intézkedésekről szóló H/4216. 
számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérnénk a 2. napirendi pontunk megtárgyalására. Ebben Korózs Lajos és 
Bangóné Borbély Ildikó képviselők önálló indítványának tárgysorozatba vételéről kell 
hogy döntsünk. Tisztelttel köszöntöm az előterjesztők képviseletében Korózs Lajos 
képviselő urat, és át is adom neki a szót, hogy szóbeli kiegészítést tehessen. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

KORÓZS LAJOS (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen. Nagyon röviden, 
tisztelt bizottság, egy országgyűlési határozati javaslattal szeretnék élni, illetve kérni a 
bizottságot, hogy támogassa. A 2016. évi központi költségvetés megalapozásához 
szükséges egyes intézkedésekről van szó. Ebben az indítványban, lévén országgyűlési 
határozati javaslat, azt terjeszteném az Országgyűlés elé, hogy a parlament 
hatalmazza fel a kormányt arra, hogy a 2016. évi költségvetésben pontosan 7 
indítványra legyen tekintettel. 

Ezek között biztosítsa a költségvetés tervezésekor a családi pótlék és a 
gyermekek után járó egyéb ellátások szükséges emelését. Második javaslatom az, 
hogy a szociális támogatások, az öregségi nyugdíj legkisebb összege, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások állami támogatásának legalább 30 
százalékos emelését biztosítsa. Ide azért egy rövid indokolást tennék. Arról van szó, 
hogy a pénzbeli ellátások 2010 óta nem emelkedtek, és nagyjából 30 százalékos 
infláció sújtotta ezeket a támogatásokat közel öt év alatt. 
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Ezen túlmenően javaslom, hogy vegye figyelembe a költségvetés tervezéskor a 
kormány a rászoruló gyermekek egész éves étkeztetésének biztosítását, továbbá 
javaslom, hogy a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók 30 százalékos 
béremelésben részesüljenek. Ez a 30 százalékos béremelés pontosan megegyezik a 
rendészeti dolgozóknak ígért kormányzati béremelés mértékével. Végezetül azt 
javaslom a költségvetésben elfogadni, illetve tervezni, hogy a közfoglalkoztatásért járó 
bér a minimálbér szintjét érje el. 

A határozat értelemszerűen két minisztert jelöl meg, az államháztartásért 
felelős minisztert, illetve a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős minisztert, hogy ezt 
gondozza a költségvetés tervezésénél. 

Hogy hogyan kerül a cipő az asztalra? Tudomásunk van arról, hogy jövő héten 
a tárcák már az első olvasatban tárgyalják a 2016-os költségvetést, ezért nyújtottam 
be képviselőtársammal a múlt héten ezt az indítványt. Köszönöm szépen. Én egyelőre 
ennyit kívántam elmondani. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
kérdezni vagy észrevételt tenni a benyújtott javaslattal kapcsolatban. Alelnök úr, 
parancsoljon! 

 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Az Alaptörvény világosan elhatárolja, hogy egy költségvetés készítése és 
végrehajtása során mi a kormány és mi az Országgyűlés feladata. Nem helyeslem azt 
az általunk is sokszor folytatott gyakorlatot, hogy egyéni képviselői indítványokkal 
hozunk mindent a Ház elé. Egy költségvetést nem lehet a Ház elé vinni egyéni 
indítványokkal, mert az Alaptörvény rögzíti, hogy a költségvetés előkészítése és 
beterjesztése a kormány felelőssége. 

Az elmúlt 16 évben, amióta itt vagyok a parlamentben, nem volt arra gyakorlat, 
hogy az Országgyűlés megkötötte volna a kormány kezét ilyen tekintetben. 
Megjegyzem, alkotmányosan aggályos is lenne. Az pedig rendben van, hogy egy vagy 
két ellenzéki képviselőnek mérhetetlen ambíciója révén ilyen elképzelései vannak. De 
azt gondolom, nevetséges lenne, ha az Országgyűlés egy ilyen határozati javaslattal 
meg akarná kötni a kormány kezét. Amellett, mondom, hogy Alaptörvény-ellenes is 
lenne. Ezért azt mondom, ne vegyük tárgysorozatba. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki szólni a bizottság tagjai közül? (Nincs 

jelentkező.) Ilyet nem látok, akkor a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Megadom a szót Korózs képviselő úrnak. (Korózs Lajos jelzi, hogy nem kíván 
élni a lehetőséggel.) Köszönöm. 

Akkor a szavazásra kerül sor. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a 
tárgysorozatba vételt támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ez négy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc ellenző 
vélemény mellett nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen képviselő úrnak a 
megjelenést és a szóbeli kiegészítést. 

A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-
Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) 
történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések  
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feltárására irányuló vizsgáló albizottság létrehozásának 
kezdeményezése  
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) alelnök javaslata) 

Áttérnénk a 3. napirendi pontra, egy albizottság létrehozására. A korábbi 
bizottsági üléseken jeleztem, hogy a Költségvetési bizottság egyik restanciája, talán az 
egyetlen, hogy még nem hoztunk létre albizottságot, márpedig a határozati házszabály 
rendelkezésének megfelelően ilyet létre kéne hoznunk. Ez a kezdeményezés nem pont 
erről szól, hanem egy konkrét vizsgálatra tesz javaslatot. Ennél többet nem tudtunk a 
képviselő hölgyek és urak rendelkezésére bocsátani, mint amennyit a titkárságunk ez 
ügyben megkapott. Úgyhogy az előterjesztők, amennyiben igénylik, akkor szóbeli 
kiegészítést tehetnek, hiszen a javaslat igazából még nem születetett meg, gondolom, 
itt akarják megtenni. Parancsoljon, alelnök úr! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Azt 
gondolom, hogy az elmúlt egy-két hónap eseményei mindenképpen ráirányították a 
figyelmet arra, hogy Magyarországon több olyan befektetőket, kisbefektetőket és 
betéteseket érintő csalássorozat indult el, amit közös néven akár brókerbotránynak is 
lehet nevezni, a Buda-Cashtől a Hungária Értékpapíron át a Quaestor Csoportig, és 
azóta is több ilyen befektetésekkel foglalkozó csoporttal kapcsolatos hírek láttak 
napvilágot. Azt kezdeményezzük, hogy jöjjön létre egy albizottság a visszaélésekhez 
vezető kormányzati intézkedések feltárására. Így szeretnénk megtudni azt, hogy mik 
voltak azok az események, amelyek talán egy kicsivel túlmutatnak az előző 
kormányzati cikluson is, hiszen az elmúlt 15-20 évet mindenképpen érdemes lenne 
vizsgálni ezekben az ügyekben. Mondhatnánk viccesen azt is, hogy szeretnénk 
megtudni, kiknek volt lehetőségük feltölteni a tarsolyt abból a pénzből. 

Azt hisszük, hogy a társadalomnak jogos igénye, hogy ezt a kérdést vizsgálni 
lehessen. Éppen ezért a frakciónk Boldog Istvánt, Kerényi Jánost, Witzmann Mihályt 
és jómagamat javasolja egy 7 fős albizottságba, és kérjük az ellenzéki frakciókat, hogy 
javasoljanak 3 főt ebbe az albizottságba. 

Az önök előtt is fekvő… (Schmuck Erzsébet: Nem fekszik előttünk semmi.) 
Nem? Akkor néhány kérdést szeretnék a vizsgálati javaslatból megfogalmazni. Az 1. 
pont az, hogy miért kellett 2010 előtt fellazítani a pénzügyi vállalkozások ellenőrzését. 
Ebben milyen felelőssége volt a Bajnai-kormánynak? Hogyan volt lehetséges, hogy a 
Buda-Cash Brókerház helyszíni ellenőrzését 2010-ben a Bajnai-kormány alatt 
működő PSZÁF rekordgyorsasággal lefolytassa, és az Orbán-kormány megalakulása 
előtt egy nappal le is zárja? Hogyan volt lehetséges az, hogy a Buda-Cash Brókerház 
Zrt. helyszíni ellenőrzése során a Bajnai-kormány alatt működő PSZÁF az ügy 
lényegére vonatkozó megállapítást ne tegyen? Hogyan volt lehetséges, hogy a Bajnai-
kormány alá tartozó Magyar Fejlesztési Bank 27 milliárd forintnyi fedezet nélküli 
hitelhez juttatta a Quaestor Csoportot, ezzel segítve a milliárdos csalássorozat 
folytatását? Mit vizsgált és milyen eszközökkel a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete a pénzügyi vállalkozások esetében általában és esetenként? Mire terjedtek 
ki ezek a vizsgálatok? Milyen személyi összefüggések voltak a brókerbotrányokban 
érintett cégek és a Gyurcsány-Bajnai-kormány tisztségviselői, kinevezettjei között? 

Ez a rövidprogram, nyilván, ha létrejön az albizottság, ezt még ki lehet 
egészíteni. Természetesen arról is szó van, hogy ezt az albizottsági jelentést majd a 
főbizottság elé kell tárni, és itt kell elfogadtatni. Természetesen egyedi jogi felelősség 
megállapítására nincs lehetőségünk, hiszen folyamatban lévő büntető- és 
szabálysértési vagy polgári hatósági eljárás tárgyában nem vizsgálódhatunk, az 
Alkotmánybíróság, az ÁSZ és az önkormányzatok hatáskörébe tartozó ügyeket sem 
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vizsgálhatjuk, illetve döntés-előkészítési szakaszban lévő ügyekre sem terjedhet ki a 
vizsgálatunk. Elnök úr, köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt további kérdésekre és észrevételekre 
lehetőséget teremtenék, még egy kérdésem lenne. Ki lenne az albizottság elnöke, ha 
ez tudható. (Dr. Szűcs Lajos: Én.) Tehát Szűcs alelnök úr lenne ennek az 
albizottságnak az elnöke a javaslat szerint. 

Kérdések, észrevételek következnek. Alelnök asszonyt illeti elsőként a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azzal 

szeretném kezdeni, hogy nehezményezzük azt, hogy írásban nem kaptuk meg előtte a 
részletes javaslatot, csak napirendi pontként szerepelt. Itt halhattuk azt, hogy mire 
terjedne ki az albizottság vizsgálata. Ezt szeretném rögzíteni. 

A 2. pont az, hogy egy dologban egyetértünk, abban, hogy vizsgálóbizottságot 
létre kell hozni a brókerbotrányokkal kapcsolatosan. De eddig értünk ezzel egyet. Az 
LMP felkéri az ellenzéki képviselőket, hogy ezt a javaslatot ne támogassák. Úgy 
gondoljuk, egyébként az ügy leértékelése is az, hogy a Költségvetési bizottság 
albizottságaként szeretné a Fidesz-KDNP ezt létrehozni. 

Az LMP-nek van egy javaslata, össze is gyűlt a szükséges aláírás ahhoz, hogy 
lehessen dönteni róla. Nevezetesen javasoltuk egy vizsgálóbizottság létrehozását, 
amely az Országgyűlés mellett, tehát nem a Költségvetési bizottság albizottságaként 
dolgozna, és ebben a tervezett országgyűlési határozati javaslatban szerepel az, hogy 
1997 és 2015 között kellene vizsgálni a befektetési szolgáltató brókercégek és az állam 
kapcsolatait. Nyilván erőteljesen szerepel a javaslatunkban a pénzügyi felügyelet 
hatékonyságának, a jogszabályi környezet hiányosságainak, valamint a vizsgált 
időszak alatt a befektetési szolgáltatóknál elhelyezett nemzeti vagyon vizsgálata. 

Tehát a mi javaslatunk sokkal tágabb. Ami itt a meghívóban szerepel, 
gyakorlatilag csak a kormányzati intézkedések feltárását végző albizottságot hozna 
létre. Nekünk meggyőződésünk az, hogy itt az egész pénzügyi szektor szabályozásával 
és a felügyelet hatékonyságával gond van. Nyilván most alapvető kérdés a 
kisbefektetők kártalanítása, de ha nem tesszük alapjaiban rendbe a pénzügyi szektort 
és a pénzügyi felügyeletet, akkor tovább fog ismétlődni mindez. Ebből következik az, 
hogy egy olyan vizsgálóbizottságot kell létrehozni, amelyik átfogóan vizsgálja az egész 
kérdéskört, és nem szűkíti le például csak arra, hogy most vajon melyik kormány mit 
hibázott. Ez alapvető kérdés a gazdaság szempontjából is a jövőre nézve, mert ha ez 
nem történik meg, akkor nem lehet visszaállítani az emberek pénzügyi szektorba 
vetett bizalmát. 

Ezért az LMP nemcsak hogy maga nem támogatja most itt, a bizottság keretein 
belül, hanem felkéri ellenzéki társait is, hogy ne támogassák. Viszont kérjük a 
kormánypárti képviselőket is, hogy támogassák azt, amit beterjesztettünk, és amihez 
összegyűlt a szükséges aláírás az országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozására, mert 
akkor egy átfogó, széleskörűen, mélyre hatóan vizsgálni ezt a kérdést, és meg lehetne 
tenni a megfelelő javaslatokat arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a pénzügyi 
szektor egészét, a felügyeleti rendszert rendbe tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony, 

aztán Szakács képviselő úr. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan az 

elmúlt hetekben különböző vizsgálóbizottságok létrehozása azért merült fel, hogy 
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egyfelől kiderüljön az igazság abban az értelemben, hogy hogyan fordulhattak elő 
ilyen orbitális csalások, mint amilyen a Buda-Cash és a Quaestor esetében előfordult 
Magyarországon, illetve annak érdekében kell ennek a Háznak döntéseket hoznia, 
hogy hasonló, elképesztő esetek ne fordulhassanak elő a jövőben. Ennek érdekében 
bizonyos lépések történtek, amelyek messze nem merítik ki ennek a célrendszernek a 
szolgálatát. Nevezetesen a kárpótlás kérdése önmagában ehhez nyilvánvalóan kevés. 
Alapos vizsgálatnak kell alávetni mindazt, ami történt. 

Az első kérdésem alelnök úrhoz az, hogy ez a bizonyos bizottság, amit ön most 
előterjesztett, tervezi-e, hogy vizsgálja a Quaestor Csoport mögötti offshore cégháló 
feltérképezését. Tervezi-e a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tevékenységének alapos 
átvizsgálását és az előtte működő PSZÁF vizsgálatát hasonlóképpen, illetve célja-e az 
albizottságnak a felelősök megállapítása? 

Célja-e az albizottságnak, hogy az ügyészség és a nyomozó hatóságok szerepét 
vizsgálja ezekben az ügyekben, részben az elmúlt három hónapra visszamenőleg, 
részben a korábbi időszakok mulasztásaira vonatkozóan? 

Tervezi-e ez az albizottság, hogy vajon a közintézményeknek a kockázatos 
brókercégeknél elhelyezett pénzkihelyezési gyakorlata megfelel-e az elemi jogállami 
és pénzbiztonsági elvárásoknak, amit a kormányzatnak teljesítenie kell? Vagy esetleg 
nem tervezi? Különösképpen igaz ez a Külgazdasági és Külügyminisztériumra, amely 
meglátásom szerint pénzkihelyezési gyakorlatával nemzetbiztonsági kockázatot is 
jelent. Szeretném tudni, hogy ez a bizonyos albizottság szeretné-e ezt vizsgálni. 

Vizsgálná-e ez a bizottság azokat a kormányzati bennfentes információkkal 
való visszaéléseket, ami feltételezésünk szerint ezekben az ügyekben előfordult? 

A második kérdésem. Jól értem-e, hogy ez a javaslat azt szolgálja - ahelyett, 
hogy felállhasson az Országgyűlés egészét illető, jól meghatározott kérdéseket 
vizsgáló, jogi következményekkel bíró döntéseket hozó, paritásos vizsgálóbizottság -, 
hogy önök a Költségvetési bizottság albizottságaként egy Fidesz-többségű bizottságot 
akarnának felállítani, amelynek nem rendezett a tematikája, és amely lényegében, 
ahogy ön is elmondta, semmiféle olyan érdemi következtetést nem tud hozni, ami 
komoly jogi vagy politikai utóélettel rendelkezne? 

A harmadik kérdésem pedig, hogy amennyiben a bizottság elfogadná ennek az 
albizottságnak a felállítását, abban az esetben a Fidesz frakciója, önök támogatják-e 
valamelyik másik parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, amit az ellenzék 
kezdeményezett, akár az LMP, akár az én kezdeményezésemben? Ezek jelentős 
részben átfogó tematikával, nagy kiterjedésű, határozott célrendszerrel rendelkeznek. 
Tehát szeretném tudni, hogy hogyan viselkednek önök ebben az esetben, hiszen az 
még nincs napirenden. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Szakács képviselő úr következik 

szólásra. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Alapvetően a cél egészen addig, amíg a szóbeli indokolást nem 
hallottuk, egészen elfogadható lett volna. Most azért úgy gondolom, hogy a szóbeli 
indokolás után már mindannyian tudjuk, hogy kik lesznek a felelősök, nagyjában-
egészében előre meg lehetne írni ennek a bizottságnak a jegyzőkönyvét is, a jelentését 
is a végén. Tehát egészen biztos, hogy ez így van. 

Én nem gondolom, sőt, bocsánat, inkább azt gondolom, egészen elképesztő az, 
hogy ebből politikát csinálva, visszamutogatva egy hónap telt el a Quaestor 
összedőlése óta, másfél hónap telt el a Buda-Cash összedőlése óta, adtak valamennyi 
pénzt az önkormányzatoknak, azt visszakérik júliusban. Az embereket még mindig 
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nem sikerül kártalanítani, talán majd ma, egy így vagy úgy, de beterjesztett szabály 
alapján, és még mindig megy a felelős keresése, aki nem más természetesen, mint 
Gyurcsány és Bajnai. 

Nem gondolom, hogy nekem meg kellene védenem őket. Bizonyára nem 
mindenki hibátlan ezekben az ügyekben, sőt, nagy valószínűség szerint történtek 
hibák. De a tényszerűség kedvéért! Nem az Orbán-kormány megalakulása után egy 
nappal zárták le a vizsgálatot, hanem 2010. szeptember 17-ei keltezésű az, a Magyar 
Nemzeti Bank honlapján ma is elérhető PSZÁF-vizsgálat, ami a Buda-Cashnél történt, 
Szász Károly aláírásával. Ez nem megállapítások nélküli, hanem 16 megállapítással 
bír. Köztük olyan apróságok vannak, mint például, hogy nagyon udvariasan, de 
felhívják a Buda-Cash figyelmét arra, hogy a tőkemegfelelési mutató mindig a 
törvényes szint fölött legyen. Ez egy nagyon udvarias jelzés, hogy a vizsgálat 
időpontjában ez valószínűleg nem így volt. Az informatikai háttér, amire, ugye, 
folyamatosan hivatkoznak önök, egész egyszerűen olyan szinten volt hibás, 
átláthatatlan, kezelhetetlen és követhetetlen, hogy a Magyar Nemzeti Bank, 
minekutána nem tudták, hogy kik az adminisztrátorok, kik nyúlhatnak bele abba az 
informatikai rendszerbe, ott hogyan és milyen átrendezéseket hajthatnak végre, olyan 
szoros követést rendelt el, aminek alapján az előírásainak végrehajtásáig folyamatos 
belső ellenőrzést, onnan pedig negyedévenkénti jelentést írt elő a Buda-Cash-nek. Ez 
az önök kormánya alatt volt. 

Azért pedig egyszer már rendeztünk egy gazdasági bizottsági ülést, hogy ott is 
megértsük a „legalább” és a „legfeljebb” közötti különbséget. Itt a jogszabályban az 
áll, hogy legalább ötévente ellenőrizni kell ezeket a brókercégeket. A „legalább 
ötévente” az lehet naponta is. Nem legfeljebb ötévente, nem tilos volt oda kimenni, 
nem tilos volt naponta megnézni a KELER-t. Ha valaki tudja, hogyan működik ez a 
rendszer, nemhogy tiltotta volna ezt a törvényt, hanem azt mondta, hogy legalább 
ötévente oda menjünk ki. 

És még egy dolog. Ezt a jogszabályt önök is, a Fidesz-KDNP kétharmados 
többsége, kétszer módosították. Legutóbb akkor, amikor összevonta a Magyar 
Nemzeti Bankot és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét. Két alkalommal 
módosították, ezt a szabályt minden alkalommal így hagyták. Lehet egy 11 éves 
szabályra, annak alkalmazására, bármire visszamutogatni, csak találjanak már egy 
bűnbakot, aztán utána lépjünk tovább, aztán próbáljunk meg az emberekkel 
foglalkozni. Ezt javaslom. Ennek a bizottságnak, még egyszer mondom, szerintem 
előre meg lehet írni a jelentését is, hiszen a szóbeli előterjesztésben már hallhattuk, 
hogy nagyjában-egészében miről van szó. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én egy ténybeli kiegészítést tennék. Ha a törvényi 

hátteret nézzük, akkor az a helyzet, hogy a különböző törvények különbséget tettek 
pénzügyi vállalkozások, mint a brókerházak és hitelintézetek, például a bankok 
között. Itt most pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos botránysorozatról beszélünk. A 
vonatkozó törvények időbeliségét vizsgálva teljesen egyértelmű, hogy egészen 2009-ig 
a brókerházak a pénzügyi vállalkozások tekintetében semmilyen időkorlát nem volt 
előírva. A felügyelet, a mindenkori felügyelet belátására volt bízva, hogy naponta, 
évente vagy többévente ellenőrzi ezeket a vállalkozásokat. Egyetlenegy ponton történt 
szigorítás 2009-ben, ami akkor a bankokkal megegyező módon ezt maximum öt 
évben jelölte meg. Tehát legkésőbb ötévente kötelező volt ellenőrizni, de ahogy 
képviselő úr is rámutatott, ennél sűrűbben is lehetett. 

Magyarán ez ügyben van egy félreértés, amit elsősorban a Fidesz 
kommunikációja okoz. A brókerházak és a pénzügyi vállalkozások esetében 
semmilyen lazítás az ellenőrzések időpontja tekintetében nem volt. Egyetlenegy 
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változtatás volt, az viszont szigorítás volt a korábbi semmilyen időponthoz képeset, 
legalább ötévente való ellenőrzést írt elő. Ez a törvényi háttér. A bankok ellenőrzése 
egy más tészta, de most, ugye, a pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos 
botránysorozatról beszélünk. 

Több kérdés, illetve észrevétel volt, úgy látom, további kérdés, észrevétel nincs, 
akkor előterjesztőként Szűcs alelnök úrnak adnám meg a szót, és a vitát lezárom. 

Az előterjesztő válasza 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy a múlt hét keddjén szóbelileg 
tájékoztattam elnök urat, hogy ezt az albizottságot szeretnénk megalakítani. Arról is 
beszéltünk, hogy mivel egy rövid hét volt, és neki elfoglaltságai voltak, amiket 
akceptáltam, ezért nem került ez a múlt héten megtárgyalásra. Álláspontunk szerint 
ez a bizottság akár már a múlt héten is fölállhatott volna. Erre azért került most sor, 
nem fogom kiadni elnök urat, hogy mit mondott, ha ez a kérdés fölmerül. (Az elnök 
jelzésére.) Azt mondta, hogy fogjam rá, ha a bizottság nem tud ülésezni. De ezt most 
inkább csak a helyzet oldására szerettem volna elmondani. 

Minden ezzel kapcsolatos megjegyzés, amit Szelényi képviselő asszony vagy 
Szakács képviselő úr, vagy alelnök asszonyt tett, arról szól, hogy mégis milyen fontos 
ennek a bizottságnak a létrehozása. Arról szól, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat 
várnak tőlünk az emberek. Azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy az a 
vizsgálati programnak mondott hat-hét pont, amit szeretnénk vizsgálni, 
természetesen csak egy váz. Azt szeretném önöknek is meg a sajtó képviselőinek is 
mondani ebben a helyzetben, hogy azért nagyon vékony jégen járunk, mert nem 
tudjuk pontosan, hogy mik azok a kérdések, amelyek jelen pillanatban más vizsgálati 
szervek hatáskörébe tartoznak. Azt szeretném, ha a bizottság felállna, és 
megvizsgálnánk azt, hogy ténylegesen mik azok a lehetőségek, mind a házszabályban, 
mind a folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatban, amik meghatározzák ennek az 
albizottságnak a munkáját. És szerintem az döntse el, hogy milyen végeredmény fog 
születni. Ennek megfelelően, nem Szakács úr mondatai szerint, hogy már előre meg 
van írva, próbáljuk megvizsgálni és feltárni azokat, a ránk vonatkozó és nekünk 
zsinórmértékül szolgáló eljárási formában, amikkel elő tudunk majd állni. 

Én ezt szeretném kezdeményezni. Még egyszer elmondom: Boldog István, 
Kerényi János, Witzmann Mihály és jómagam lennénk a bizottság tagjai, és kérjük az 
ellenzéki frakciókat is, hogy töltsék föl három fővel a bizottságot. Elnök urat pedig 
arra kérem, hogy szavaztasson az előterjesztésről. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. (Jelzésre.) Elnézést, de a vitát lezártam. A 

bizottság összehívásáról szeretnék egy megjegyzést tenni, ez a vita érdemi részét nem 
érinti. Ez általános gyakorlat a mi bizottságunkban is és az összes többi bizottságban 
is. A határozati házszabály szerint a beérkező kezdeményezések alapján, a törvényes 
határidő betartásával, a bizottság elnöke mérlegeli, hogy mikor hívja össze a 
bizottsági üléseket. Amennyiben erre van lehetőség, én személy szerint igyekszem 
megfelelni a különböző kezdeményezéseknek. A múlt hét nem ilyen volt. Amennyiben 
máskor sem hívom össze a Fidesz-frakció kezdeményezésére a bizottság ülését, mert 
egyéb elfoglaltságaim vannak, vagy más képviselőknek egyéb elfoglaltságaik vannak, 
nyugodtan fogja rám máskor is, alelnök úr. A lényeg az, hogy a törvényes határidők 
betartásával fogok a jövőben is gondoskodni a bizottsági ülés összehívásáról. Ebben 
az elnöknek van mindenkor mérlegelési lehetősége. Ehhez viszont a jövőben is 
ragaszkodni kívánok. 
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Határozathozatal 

Ezt követően pedig szavazásra kerül a sor. Kérem, hogy aki egyetért a 
kezdeményezéssel, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Négy nem mellett a bizottság az albizottság felállítását 
jóváhagyta. 

Egyebek 

A 4. napirendi pont megtárgyalására kerülne sor, az egyebekre. Közérdekű 
észrevétele, bejelentése van-e a bizottság tagjai közül bárkinek? (Nincs jelentkező.) 
Ilyet nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Akkor köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárván egyúttal a bizottsági 
ülés is berekesztem. További szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc.) 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 
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