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Napirendi javaslat 

 

1. A közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesítése és a pályázati 
eljárások nyilvánosságának biztosítása érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5018. szám)  
(Dr. Szakács László (MSZP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényjavaslat 
(T/4997. szám)  
(Gyurcsány Ferenc, Varju László, dr. Vadai Ágnes és dr. Oláh Lajos 
(független) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. 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)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Szelényi Zsuzsanna (független) Burány Sándornak (MSZP) 
 
 
 
Meghívottak 

  
Varju László képviselő (független) előterjesztő  
 
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, valamennyi jelenlévőt, aki érdeklődésével 
megtisztelte nyilvános bizottsági ülésünket. Egyetlenegy helyettesítést kell 
bejelentenem, ez egyébként éppen engem érint, Szelényi Zsuzsanna képviselő 
asszonyt fogom helyettesíteni a mai bizottsági ülésen. A határozatképesség szemmel 
láthatóan megvan. 

A napirend elfogadása 

Ezért azt kérem, hogy az írásban előre kiküldött napirendi javaslatot fogadja el 
a tisztelt bizottság. Kérdezem, ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. 
(Szavazás.) Ez egyhangú döntés volt. Köszönöm a támogatást. 

A közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesítése és a 
pályázati eljárások nyilvánosságának biztosítása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló, T/5018. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rá is térnénk az 1. napirendi pontra, amelynek keretében a közérdekű adatok 
megismeréséhez való jog érvényesítése és a pályázati eljárások nyilvánosságának 
biztosítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló, T/5018. számú 
törvényjavaslat, dr. Szakács László képviselői úr önálló indítványa tárgysorozatba 
vételéről dönt a Költségvetési bizottság. A napirend tárgyalásánál a kormány jelenléte 
nem kötelező. Ezzel a lehetőséggel éltek is, nem jelentek meg a bizottsági ülésen. 

Tisztelettel kérdezem az előterjesztőt, dr. Szakács László képviselő urat, hogy 
kíván-e szólni. (Jelzésre.) Igen, parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő javaslat genezise végül is az volt, hogy a Quaestor 
albizottság ügyében Szűcs alelnök úr előterjesztett egy olyan javaslatot, amelyben 
arról volt szó, hogy az MFB-nek egy bizonyos jogügyletére ne vonatkozzon a 
banktitok, és a szerződések, illetve szerződési feltételek megismerhetőek legyenek. Ez 
az ETO park ügye. Én akkor is jeleztem egyébként, hogy ehhez egy módosítót is 
benyújthatnék ebben a tekintetben, viszont mi érdekeltek vagyunk abban, hogy a 
közérdekű adatokhoz való hozzáférhetőség több más esetben is úgy a bizottság 
munkáját segítené, mint ahogyan az Országgyűlés, a sajtónyilvánosság erejét erősítve 
segítené a munkáját. 

Ezért állítottuk össze ezt a csomagot, ahol nemcsak az MFB, viszont az MFB-
nél minden ügylet tekintetében, amit ki tud kérni a bizottság és ahol közpénz van, 
illetve minden egyes olyan jogügyletnél, ahol közpénz vagy európai uniós forrásból 
érkező pénz van, közérdekű adatként hozzáférhetőek legyenek ezek az adatok. Nem 
fogunk a bizottságnak, illetve még a Quaestor albizottság hatáskörén sem 
túlterjeszkedni, hiszen egyéni képviselőként adtam be ezt a módosító indítványt, 
magyarán mondva alkotmánymódosítást is beadhattam volna minden további nélkül. 
Úgy gondolom, hogy a közélet tisztasága és a közintézményekbe vetett közbizalom 
tekintetében sokat tudunk előrelépni akkor, ha támogatják ezt a csomagot. 
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Én magam is ezért írtam alá fideszes és jobbikos képviselőtársaimmal együtt a 
Fidesz javaslatát, bízván abban, hogy az azonos érdek apró gesztusokkal, kölcsönös 
cselekvéssel is tud párosulni. Tehát én is támogatom az ő javaslatukat, ami egy 
nagyon pici szelete ennek a Quaestor-botránynak, viszont abban is bízom, és ezért is 
kérem a kormánypárti képviselőket, hogy akár az együttműködés, akár a közbizalom 
építése tekintetében szokásuktól eltérően támogassák ezt a javaslatot. Én biztos 
vagyok benne, hogy ez a javaslat el tudja érni a célját, azt a jó célt szolgálja, hogy a 
közpénzek mozgását, a közpénzekkel való minden pénzügyi művelet 
megismerhetőségét, követhetőségét jobban tudja szolgálni, mint a jelenlegi 
szabályozás. Ezért egy ilyen, salátajellegű, több törvényt is módosító javaslatot 
nyújtottam be. Biztos vagyok benne, hogy ezzel az elérni kívánt célt tudjuk szolgálni. 
Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm a figyelmet. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szűcs alelnök úr is jelezte, hogy a 
témában hozzá kíván szólni. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselő Úr! Azt szeretném kérni, hogy olvassa el 
figyelmesen a házelnök úr által írt levelet, amely az ön asztalán fekszik. Abból egy 
mondatot szeretnék ideidézni: „A határozati házszabály hivatkozott rendelkezéseiben 
foglalt jogkörében eljárva a Házbizottság 2015. június 11-ei ülésén felkérte a 
bizottságokat, hogy a nyári szünetig hátralévő időszakban az egyes rendkívüli ülések 
előkészítése, valamint más, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében 
ülésezzenek”. 

Ebből az indokból az is látszódik, hogy ennek a javaslatnak a tárgysorozatba 
vételére jelen pillanatban, úgy látom, nincs lehetőség. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki kíván még szólni. (Nincs 

jelentkező.) Úgy látom senki, akkor az előterjesztőnek adom meg a szót. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Alelnök úrnak nyilvánvalóan helyes a felvetése, én eddig még nem olvastam el ezt 
a levelet, de most követtem alelnök urat. Kövér elnök úr bizonyára jó okkal írt ilyen 
levelet a bizottságnak, hogy a rendkívüli ülésszakot ne terheljük ilyennel. Mégis arra 
kérem a bizottságot, hogy ha a következő rendes ülésszakon ezt tárgysorozatba tudjuk 
venni és tárgyalni tudjuk, akkor ugyanazt a célt el tudjuk érni két hónappal később is. 
Mint ahogyan most is el tudnánk vele érni. Úgy gondolom, fontosabb ez a javaslat 
annál, mint hogy egy ilyen, mondjuk így, technikai, tehát nem tartalmi kérdés miatt 
ne kerülhessen a parlament asztalára. A következő rendes ülésszak elején is nagy 
örömmel fogjuk mi ezt tárgyalni. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy ez most legyen. 
Köszönöm. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, jól értem, nem ragaszkodik hozzá, hogy erről 
most döntsünk? (Dr. Szakács László: De.) Jó.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a tárgysorozatba vétellel. 
(Szavazás.) Ez négy igen szavazat. Ki nem ért vele egyet? Kilenc nem szavazattal és 
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egy tartózkodással a bizottság elutasított a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 
Az első napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 
T/4997. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, ami szintén egy tárgysorozatba vételről szóló 
döntés, nevezetesen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 
T/4997. számú törvényjavaslat, amely Gyurcsány Ferenc, Varju László, dr. Vadai 
Ágnes és dr. Oláh Lajos független képviselők önálló indítványa. Az előterjesztők közül 
Varju László képviselőtársam jelen is van, kérem, fáradjon az előterjesztők 
asztalához. Rögtön lehetőséget is kívánok biztosítani önnek arra, hogy indokolja a 
tárgysorozatba vételt. Parancsoljon, képviselő úr! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

VARJU LÁSZLÓ (független), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Képviselőként és a Demokratikus Koalíció tagjaként is 
mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy az a terület, amely Magyarország számára 
a magyar gazdaságpolitika szempontjából kiemelten fontos, jelesül az a támogatási 
rendszer, ami akár európai uniós, akár hazai forrásból megvalósuló támogatási 
rendszer, kellően átlátható, nyilvános és megbízható legyen. Ennek érdekében 
képviselőként közösen tettünk javaslatot arra, hogy az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos szabályokat újítsuk meg, hiszen egyébként a jelenleg kormányzó pártok 
2010 elején az akkor érvényben lévő szabályokat jelentősen megváltoztatták. Ennek 
súlyos következményei lettek. De ettől eltekintve most fontosnak tartjuk, hogy itt az 
új pénzügyi fejlesztési ciklus időszakában erre a szabályozásra sor kerüljön. Ennek 
megfelelően ez a törvényi szabályozás javaslatként bekerült. 

Különösen fontos az elmúlt napok ismeretében az, hogy az összeférhetetlenség 
mind a pályázatokban való támogatás lehetősége szempontjából, mind a 
pályázatokban való részvétel szempontjából legyen egyértelműen tisztázott. Ennek 
megfelelően ezt a törvényt ajánljuk elfogadásra a tisztelt Háznak, illetve ezt 
megelőzően a bizottság támogatását kérjük. Köszönöm szépen megtisztelő 
figyelmüket. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
kérdést vagy észrevételt tenni a tárgysorozatba vételről szóló döntés előtt. Szűcs 
alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 

Megismételhetném ugyan azokat a mondatokat, amiket Szakács képviselő úrnak 
mondtam, nem teszem. Inkább felhívom képviselő úr figyelmét, hogy a házszabályból 
adódóan jelen pillanatban nem egy rendkívüli ülésszak, hanem rendkívüli ülések 
összehívására került sor. Tehát az eddigi rendszertől eltérően egy-egy ülés 
összehívására kerül sor a nyári szünetig. Éppen ezért jelen pillanatban az előbb 
említett levélből fakadóan nem tudjuk támogatni a tárgysorozatba vételt. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki kíván 
még hozzászólni a döntés előtt a vitához. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Az előterjesztőnek természetesen megadom a szót, hogy reagáljon, ha gondolja. 
Parancsoljon! 

 
VARJU LÁSZLÓ (független), előterjesztő: Köszönöm szépen. Ugye, ez akkor 

végül is nem a tartalmat vitató véleményként fogalmazódott meg, amit alelnök úr 
elmondott. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban nem kerülhet 
napirendre, de ez nem akadálya annak, hogy ősszel napirendre kerülhessen. 
(Jelzésre.) Jól értem a helyzetet. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntés következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
hogy tagjai közül ki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez, ha 
jól látom, pontosan tíz. Tehát 10 nem szavazat mellett, 4 támogató szavazat dacára a 
bizottság elutasította a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen képviselő úrnak a 
megjelenést, a 2. napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Áttérünk a 3. napirendi pontra. Nekem egy bejelentésem van, igazából ez már 
kétszer is szóba került. Egy speciális helyzet adódott, hiszen a kormány nem azt az 
utat járja, hogy egy rendkívüli ülésszakot kezdeményezzen tól-ig határral, amire a 
házszabály megfelelő rendelkezéseit lehetne alkalmazni, hanem mindig egy-egy 
rendkívüli ülés összehívását kezdeményezi. Ezért a Házbizottság tett egy ajánlást a 
bizottságok számára, ami arra vonatkozik, hogy lehetőség szerint munkájukat a 
rendkívüli ülések napirendi pontjaira korlátozzák. Igaz, hogy ebben az esetben a 
lehetőségek növekedtek, hiszen az a korábbi rendelkezés, hogy a bizottság ülésére 
akkor kerülhet sor, ha maga a kormány vagy a Házbizottság kéri, illetve a képviselők 
egyötöde, ez utóbbi rendelkezés ebben az esetben nem érvényes. Tehát a bizottság 
ülésére enélkül is sor kerülhet, természetesen azokban a témákban, amelyek a 
rendkívüli ülést indokolták. 

Tisztelt Bizottság! Nekem más bejelentenivalóm nincs. Kérdezem, kinek van 
közérdekű bejelentése. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor a 3. napirendi 
pontot is lezárom, egyúttal a bizottság ülését berekesztem. További jó munkát, szép 
napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 



 

Ikt. sz.: KVB/38-2/2015. 

KVB-13/2015. sz. ülés 
(KVB-33/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 
2015. június 15-én, hétfőn 10 óra 07 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása 5 

A napirend elfogadása 5 

A közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesítése és a 
pályázati eljárások nyilvánosságának biztosítása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló, T/5018. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 5 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 5 

Hozzászólások 6 

Határozathozatal 6 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, T/4997. 
számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 7 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 7 

Hozzászólások 7 

Határozathozatal 8 

Az ülés berekesztése 8 

 

 



3 

Napirendi javaslat 

 

1. A közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesítése és a pályázati 
eljárások nyilvánosságának biztosítása érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5018. szám)  
(Dr. Szakács László (MSZP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényjavaslat 
(T/4997. szám)  
(Gyurcsány Ferenc, Varju László, dr. Vadai Ágnes és dr. Oláh Lajos 
(független) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. 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)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Szelényi Zsuzsanna (független) Burány Sándornak (MSZP) 
 
 
 
Meghívottak 

  
Varju László képviselő (független) előterjesztő  
 
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, valamennyi jelenlévőt, aki érdeklődésével 
megtisztelte nyilvános bizottsági ülésünket. Egyetlenegy helyettesítést kell 
bejelentenem, ez egyébként éppen engem érint, Szelényi Zsuzsanna képviselő 
asszonyt fogom helyettesíteni a mai bizottsági ülésen. A határozatképesség szemmel 
láthatóan megvan. 

A napirend elfogadása 

Ezért azt kérem, hogy az írásban előre kiküldött napirendi javaslatot fogadja el 
a tisztelt bizottság. Kérdezem, ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. 
(Szavazás.) Ez egyhangú döntés volt. Köszönöm a támogatást. 

A közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesítése és a 
pályázati eljárások nyilvánosságának biztosítása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló, T/5018. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rá is térnénk az 1. napirendi pontra, amelynek keretében a közérdekű adatok 
megismeréséhez való jog érvényesítése és a pályázati eljárások nyilvánosságának 
biztosítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló, T/5018. számú 
törvényjavaslat, dr. Szakács László képviselői úr önálló indítványa tárgysorozatba 
vételéről dönt a Költségvetési bizottság. A napirend tárgyalásánál a kormány jelenléte 
nem kötelező. Ezzel a lehetőséggel éltek is, nem jelentek meg a bizottsági ülésen. 

Tisztelettel kérdezem az előterjesztőt, dr. Szakács László képviselő urat, hogy 
kíván-e szólni. (Jelzésre.) Igen, parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő javaslat genezise végül is az volt, hogy a Quaestor 
albizottság ügyében Szűcs alelnök úr előterjesztett egy olyan javaslatot, amelyben 
arról volt szó, hogy az MFB-nek egy bizonyos jogügyletére ne vonatkozzon a 
banktitok, és a szerződések, illetve szerződési feltételek megismerhetőek legyenek. Ez 
az ETO park ügye. Én akkor is jeleztem egyébként, hogy ehhez egy módosítót is 
benyújthatnék ebben a tekintetben, viszont mi érdekeltek vagyunk abban, hogy a 
közérdekű adatokhoz való hozzáférhetőség több más esetben is úgy a bizottság 
munkáját segítené, mint ahogyan az Országgyűlés, a sajtónyilvánosság erejét erősítve 
segítené a munkáját. 

Ezért állítottuk össze ezt a csomagot, ahol nemcsak az MFB, viszont az MFB-
nél minden ügylet tekintetében, amit ki tud kérni a bizottság és ahol közpénz van, 
illetve minden egyes olyan jogügyletnél, ahol közpénz vagy európai uniós forrásból 
érkező pénz van, közérdekű adatként hozzáférhetőek legyenek ezek az adatok. Nem 
fogunk a bizottságnak, illetve még a Quaestor albizottság hatáskörén sem 
túlterjeszkedni, hiszen egyéni képviselőként adtam be ezt a módosító indítványt, 
magyarán mondva alkotmánymódosítást is beadhattam volna minden további nélkül. 
Úgy gondolom, hogy a közélet tisztasága és a közintézményekbe vetett közbizalom 
tekintetében sokat tudunk előrelépni akkor, ha támogatják ezt a csomagot. 
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Én magam is ezért írtam alá fideszes és jobbikos képviselőtársaimmal együtt a 
Fidesz javaslatát, bízván abban, hogy az azonos érdek apró gesztusokkal, kölcsönös 
cselekvéssel is tud párosulni. Tehát én is támogatom az ő javaslatukat, ami egy 
nagyon pici szelete ennek a Quaestor-botránynak, viszont abban is bízom, és ezért is 
kérem a kormánypárti képviselőket, hogy akár az együttműködés, akár a közbizalom 
építése tekintetében szokásuktól eltérően támogassák ezt a javaslatot. Én biztos 
vagyok benne, hogy ez a javaslat el tudja érni a célját, azt a jó célt szolgálja, hogy a 
közpénzek mozgását, a közpénzekkel való minden pénzügyi művelet 
megismerhetőségét, követhetőségét jobban tudja szolgálni, mint a jelenlegi 
szabályozás. Ezért egy ilyen, salátajellegű, több törvényt is módosító javaslatot 
nyújtottam be. Biztos vagyok benne, hogy ezzel az elérni kívánt célt tudjuk szolgálni. 
Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm a figyelmet. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szűcs alelnök úr is jelezte, hogy a 
témában hozzá kíván szólni. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselő Úr! Azt szeretném kérni, hogy olvassa el 
figyelmesen a házelnök úr által írt levelet, amely az ön asztalán fekszik. Abból egy 
mondatot szeretnék ideidézni: „A határozati házszabály hivatkozott rendelkezéseiben 
foglalt jogkörében eljárva a Házbizottság 2015. június 11-ei ülésén felkérte a 
bizottságokat, hogy a nyári szünetig hátralévő időszakban az egyes rendkívüli ülések 
előkészítése, valamint más, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében 
ülésezzenek”. 

Ebből az indokból az is látszódik, hogy ennek a javaslatnak a tárgysorozatba 
vételére jelen pillanatban, úgy látom, nincs lehetőség. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki kíván még szólni. (Nincs 

jelentkező.) Úgy látom senki, akkor az előterjesztőnek adom meg a szót. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Alelnök úrnak nyilvánvalóan helyes a felvetése, én eddig még nem olvastam el ezt 
a levelet, de most követtem alelnök urat. Kövér elnök úr bizonyára jó okkal írt ilyen 
levelet a bizottságnak, hogy a rendkívüli ülésszakot ne terheljük ilyennel. Mégis arra 
kérem a bizottságot, hogy ha a következő rendes ülésszakon ezt tárgysorozatba tudjuk 
venni és tárgyalni tudjuk, akkor ugyanazt a célt el tudjuk érni két hónappal később is. 
Mint ahogyan most is el tudnánk vele érni. Úgy gondolom, fontosabb ez a javaslat 
annál, mint hogy egy ilyen, mondjuk így, technikai, tehát nem tartalmi kérdés miatt 
ne kerülhessen a parlament asztalára. A következő rendes ülésszak elején is nagy 
örömmel fogjuk mi ezt tárgyalni. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy ez most legyen. 
Köszönöm. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, jól értem, nem ragaszkodik hozzá, hogy erről 
most döntsünk? (Dr. Szakács László: De.) Jó.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a tárgysorozatba vétellel. 
(Szavazás.) Ez négy igen szavazat. Ki nem ért vele egyet? Kilenc nem szavazattal és 
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egy tartózkodással a bizottság elutasított a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 
Az első napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 
T/4997. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, ami szintén egy tárgysorozatba vételről szóló 
döntés, nevezetesen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 
T/4997. számú törvényjavaslat, amely Gyurcsány Ferenc, Varju László, dr. Vadai 
Ágnes és dr. Oláh Lajos független képviselők önálló indítványa. Az előterjesztők közül 
Varju László képviselőtársam jelen is van, kérem, fáradjon az előterjesztők 
asztalához. Rögtön lehetőséget is kívánok biztosítani önnek arra, hogy indokolja a 
tárgysorozatba vételt. Parancsoljon, képviselő úr! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

VARJU LÁSZLÓ (független), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Képviselőként és a Demokratikus Koalíció tagjaként is 
mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy az a terület, amely Magyarország számára 
a magyar gazdaságpolitika szempontjából kiemelten fontos, jelesül az a támogatási 
rendszer, ami akár európai uniós, akár hazai forrásból megvalósuló támogatási 
rendszer, kellően átlátható, nyilvános és megbízható legyen. Ennek érdekében 
képviselőként közösen tettünk javaslatot arra, hogy az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos szabályokat újítsuk meg, hiszen egyébként a jelenleg kormányzó pártok 
2010 elején az akkor érvényben lévő szabályokat jelentősen megváltoztatták. Ennek 
súlyos következményei lettek. De ettől eltekintve most fontosnak tartjuk, hogy itt az 
új pénzügyi fejlesztési ciklus időszakában erre a szabályozásra sor kerüljön. Ennek 
megfelelően ez a törvényi szabályozás javaslatként bekerült. 

Különösen fontos az elmúlt napok ismeretében az, hogy az összeférhetetlenség 
mind a pályázatokban való támogatás lehetősége szempontjából, mind a 
pályázatokban való részvétel szempontjából legyen egyértelműen tisztázott. Ennek 
megfelelően ezt a törvényt ajánljuk elfogadásra a tisztelt Háznak, illetve ezt 
megelőzően a bizottság támogatását kérjük. Köszönöm szépen megtisztelő 
figyelmüket. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
kérdést vagy észrevételt tenni a tárgysorozatba vételről szóló döntés előtt. Szűcs 
alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 

Megismételhetném ugyan azokat a mondatokat, amiket Szakács képviselő úrnak 
mondtam, nem teszem. Inkább felhívom képviselő úr figyelmét, hogy a házszabályból 
adódóan jelen pillanatban nem egy rendkívüli ülésszak, hanem rendkívüli ülések 
összehívására került sor. Tehát az eddigi rendszertől eltérően egy-egy ülés 
összehívására kerül sor a nyári szünetig. Éppen ezért jelen pillanatban az előbb 
említett levélből fakadóan nem tudjuk támogatni a tárgysorozatba vételt. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki kíván 
még hozzászólni a döntés előtt a vitához. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Az előterjesztőnek természetesen megadom a szót, hogy reagáljon, ha gondolja. 
Parancsoljon! 

 
VARJU LÁSZLÓ (független), előterjesztő: Köszönöm szépen. Ugye, ez akkor 

végül is nem a tartalmat vitató véleményként fogalmazódott meg, amit alelnök úr 
elmondott. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban nem kerülhet 
napirendre, de ez nem akadálya annak, hogy ősszel napirendre kerülhessen. 
(Jelzésre.) Jól értem a helyzetet. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntés következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
hogy tagjai közül ki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez, ha 
jól látom, pontosan tíz. Tehát 10 nem szavazat mellett, 4 támogató szavazat dacára a 
bizottság elutasította a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen képviselő úrnak a 
megjelenést, a 2. napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Áttérünk a 3. napirendi pontra. Nekem egy bejelentésem van, igazából ez már 
kétszer is szóba került. Egy speciális helyzet adódott, hiszen a kormány nem azt az 
utat járja, hogy egy rendkívüli ülésszakot kezdeményezzen tól-ig határral, amire a 
házszabály megfelelő rendelkezéseit lehetne alkalmazni, hanem mindig egy-egy 
rendkívüli ülés összehívását kezdeményezi. Ezért a Házbizottság tett egy ajánlást a 
bizottságok számára, ami arra vonatkozik, hogy lehetőség szerint munkájukat a 
rendkívüli ülések napirendi pontjaira korlátozzák. Igaz, hogy ebben az esetben a 
lehetőségek növekedtek, hiszen az a korábbi rendelkezés, hogy a bizottság ülésére 
akkor kerülhet sor, ha maga a kormány vagy a Házbizottság kéri, illetve a képviselők 
egyötöde, ez utóbbi rendelkezés ebben az esetben nem érvényes. Tehát a bizottság 
ülésére enélkül is sor kerülhet, természetesen azokban a témákban, amelyek a 
rendkívüli ülést indokolták. 

Tisztelt Bizottság! Nekem más bejelentenivalóm nincs. Kérdezem, kinek van 
közérdekű bejelentése. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor a 3. napirendi 
pontot is lezárom, egyúttal a bizottság ülését berekesztem. További jó munkát, szép 
napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


