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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A mai ülést megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat. A 
helyettesítési rendet szeretném ismertetni: Nyitrai Zsolt képviselőtársunk Vécsey 
László képviselő úrnak, Selmeczi Gabriella képviselő asszony pedig Szűcs Lajos 
képviselő úrnak adott eseti képviseleti megbízást. Megállapítom, hogy az ülésünk a 
helyettesítéseket is figyelembe véve határozatképes. 

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérem, hogy most ennek 
elfogadásáról döntsünk. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a napirendet a bizottság 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett… Bocsánat, ez kevés. Nem ült még le mindenki, aki jelen van, tehát nem 
határozatképes az előző bejelentés ellenére sem a bizottság; ha megszámolom, 
mennyien vagyunk, akkor az kellene hogy legyen, de kérem, hogy újra szavazzunk a 
napirendről most. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
határozatképes, és a napirendet elfogadta.  

Harangozó Tamás képviselőtársunk Tóth Bertalan képviselő úrnak és Bárándy 
alelnök úr Gőgös Zoltán képviselő úrnak adott eseti képviseleti megbízást. 

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet 
között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és 
mentességeit részletező jogállási megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/8673. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A napirendünk tárgyalását megkezdve soron következik az 1. napirendi pont: 
Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a 
Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási 
megállapodás kihirdetéséről szóló T/8673. számú törvényjavaslat. A kormány 
képviseletében köszöntöm Szabó Zsolt államtitkár urat.  

A Külügyi bizottság kétpontos, technikai jellegű módosító javaslata szerepel a 
tárgyalási anyagban. Az előterjesztő a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglalt állást, tekintettel arra, hogy a határozati házszabályunk 
rendelkezése, a 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint tárgyaljuk a javaslatot. A vitát 
megnyitom. (Nincs jelzés.)  

Határozathozatalok 

Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért szavazás következik. Először a 
háttéranyagban szerepelő bizottsági módosító javaslatról kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal a bizottság a módosító javaslatot 
egyhangúlag támogatta. 

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Ezzel az 1. napirendi pont végére értünk (Jelzésre:), ha bizottsági előadónak a 
bizottság megszavazza Hadházy képviselőtársunkat, hogy képviselje a bizottsági 
véleményt a vitában. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság Hadházy képviselő urat bizottsági előadónak 
egyhangúlag kijelölte. 

Az 1. napirendi pont végére értünk. További eseti képviseleti megbízásokat 
szeretnék bejelenteni: Bóna Zoltán képviselő úr Dunai Mónika képviselő asszonynak 
és Hende Csaba alelnök úr Répássy Róbert alelnök úrnak adott eseti képviseleti 
megbízást.  

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló T/8829. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most soron következik a 2. napirendi pont, amely a postai szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/8829. számú törvényjavaslat. A 
kormány képviseletében köszöntöm Németh Lászlóné miniszter asszonyt, államtitkár 
asszonyt. Az előterjesztőket pedig Galambos Dénes képviselő úr fogja képviselni. 

A háttéranyagban található a Gazdasági bizottság egypontos terjedelmű 
módosító indítványa, illetve a Magyar Szocialista Párt szintén egypontos terjedelmű 
módosító javaslata. Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást; ez a tárgyalás feltétele is, hiszen 
szintén a határozati házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el. Erre 
tekintettel a vitát megnyitom. (Jelzésre:) Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Egy saját kezdeményezést, törvényalkotási bizottsági saját kezdeményezést 
nyújtottunk be, illetve megismerve a Gazdasági bizottság elnökének a módosító 
indítványát, egy-két dolgot szeretnék kiemelni a törvényjavaslattal kapcsolatban. 

Teljesen egyértelmű számomra, hogy újra egy egyénre szabott jogalkotási 
folyamatnak vagyunk a tanúi. Sajnos nemcsak ez előtt a bizottság előtt, hanem a 
parlament előtt is többször került már erre sor. Itt ugyanis arról van szó, hogy a 
folyamatban lévő közérdekűadat-igénylési perek alatt - amelyek most már elsőfokú 
ítélet felé haladnak, tehát márciusban várhatóak az ítélethirdetések - hirtelen a 
parlament elé kerül egy olyan törvényjavaslat, amely tulajdonképpen ellehetetleníti 
ezeket a közérdekűadat-igényléseket. Rendkívül izgalmas és érdekes, hogy a perben, 
amelyeket én kezdeményeztem a Magyar Postával és különböző leányvállalataival 
szemben, az FHB tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdasági társaságokat 
képviselő ügyvédek szinte szó szerint olyan indokolásokat terjesztenek elő a keresetem 
elutasítására - ezt írásban is megtették -, mint ennek a törvényjavaslatnak az 
indokolása, tehát szinte szóról szóra megegyeznek, mintha ezek az ügyvéd hölgyek és 
urak az FHB részéről írták volna ezt a jogszabályt. Ugyanis arról van szó, hogy sok 
mindent lehetett hallani, hogy az FHB érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok 
hogyan, miként szereztek tulajdonrészt a Magyar Posta leányvállalataiban, milyen 
csereügyletek, adásvételek történtek, de ennek a részleteit eddig nem ismerhettük meg. 
Bár ugye Csepreghy államtitkár úr az általános vitában kifejtette, hogy azért van 
szükség erre a mostani jogszabályra, mert ezek az információk, ezek az adatok ma 
közérdekű adatként hozzáférhetők. Ehhez képest az összes társaság elutasította a 
közérdekűadat-igénylésemet, tehát jogszabályt sértően jártak el, ezért vannak 
folyamatban most éppen a perek.  

Tehát én arra lettem volna kíváncsi, hogy ezek az ügyletek, ezek az adásvételek 
hogyan történtek, miként történtek, hiszen nemzeti vagyonról van szó, a Magyar Posta 
- mint 75 százalékban állami tulajdonú gazdasági társaság - érdekeltségébe tartozó 
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leányvállalatokról van szó, amelyeknek a sorsa igenis a közvéleményre tartozik, a 
magyar emberekre mint áttételesen mégiscsak ezeknek a társaságoknak a végső 
tulajdonosaira. Ezt kívánják most ellehetetleníteni. Nem közérdeket képvisel ez a 
törvényjavaslat, hanem teljesen egyértelműen magánérdekeket, hogy ezek az 
információk ne kerülhessenek ki a nyilvánosság elé. 

Maga a törvényjavaslat - és ez vonatkozik a Gazdasági bizottság javaslatára is - 
álláspontom szerint alaptörvény-ellenes, egyrészt diszkriminatív, az Alaptörvény 
XV. cikk (2) bekezdésébe foglalt diszkrimináció tilalmába ütközik, hiszen egyedi 
jogalkotást hajt végre, csak a Postával kapcsolatban hoz ilyen megszorító 
rendelkezéseket, ami szinte kizárja a közérdekű adatokhoz való hozzáférést. Éppen 
ezért ütközik az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésébe is, ahol alapjogként kerül 
rögzítésre a közérdekű adatokhoz való hozzáférés mint alapjog. De álláspontom szerint 
túl is terjeszkedik, hiszen az üzleti titok fogalmi köre, amin a vita kialakult, de ez a 
javaslat nemcsak az üzleti titoknak minősülő adatokat, hanem en bloc az egyetemes 
szolgáltatáson kívüli tevékenységgel kapcsolatos szerződéseket, iratokat titkosítja. 

Beavatkozás a szabad bírói döntésbe is, hiszen a bíróságoknak ma is van 
lehetőségük arra, hogy mérlegelés alapján eldöntsék, hogy egy-egy adat, szerződés egy 
állami tulajdonban lévő gazdasági társaságnál mikor minősül üzleti titoknak és mikor 
nem. Ezt nyilván az adott egyedi ügy alapján tudja a bíróság eldönteni, az adott 
szerződés, az adott adat megismerése során dönthet úgy, hogy az kiadható-e vagy sem. 
De szeretném emlékeztetni önöket Handó Tünde elnök asszony kijelentésére, hogy 
bízzanak a bíróságban. Úgy látszik, hogy önök nem bíznak a bíróságokban, megkötik a 
bírók kezét, ez alapján a törvény alapján nem lesz lehetőségük mérlegelni, hogy ezekből 
a szerződésekből mi az, ami közérdekű adat, mi az, ami üzleti titok. 

Ráadásul azzal érvelnek, hogy itt versenyhátrányba kerülhetnek azok az állami 
tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek a piacon is, az üzleti életben is tevékenységet 
folytatnak, hiszen a nem állami tulajdonú cégeknél nem kell a szerződéseket 
nyilvánosságra hozni, míg az állami tulajdonúnál igen, és ez piaci hátrányt jelent. De 
szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a piacon szereplő nem állami tulajdonú, 
magántulajdonban lévő gazdasági társaságoknak is vannak részvényesei, és ezek a 
részvényesek hozzáférhetnek az adatokhoz, számom kérhetik a céget, a 
menedzsmentet, hogy az általuk tulajdonolt gazdasági társaságban mi történik, hogy 
történik.  

Önök az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál a részvényeseknek, a 
magyar embereknek, a magyar állampolgároknak a jogát zárják ki, hogy 
megismerhessék, hogy mi történik a közvetetten az ő tulajdonukat képező állami 
vállalatokban. Tehát nemhogy a piacon a piaci szereplők, a magántulajdonban lévő 
szereplők kerülnek versenyelőnybe, hiszen őket a részvényesek számon kérhetik, 
hanem pontosan az állami tulajdonúak, hiszen a részvényesek nem férhetnek hozzá, 
nem tudják számon kérni a menedzsmentet, az ottani tevékenységet, nem ismerhetik 
meg ezeket az adatokat.  

Tehát alaptörvény-ellenesnek tartom, egyértelműen magánérdekeket 
szolgálónak tartom ezt a módosítást. És az, hogy folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell, ez teljesen egyértelmű, hogy van mit titkolniuk. Tehát van a Magyar 
Postának mit titkolni, ha félnek attól, hogy ezek az adatok, ezek a szerződések 
nyilvánosságra kerülhetnek.  

Meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy ez a törvény ne léphessen 
hatályba. A köztársasági elnökhöz fogok fordulni, hogy forduljon ő az 
Alkotmánybírósághoz. Ha ezt nem teszi meg, akkor én fogok az Alkotmánybírósághoz 
fordulni, várhatóan magában a perben alkotmányjogi panasz keretében, hiszen 
egyértelműen arról van szó, hogy magánérdekeket képviselnek, és el akarják titkolni 
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azokat az adatokat, információkat, amikből a részvényesek, a magyar emberek 
megismerhetik, hogy valójában mi zajlik és mi történik a Magyar Postánál. 

Kérem, hogy támogassák a javaslatomat, amely arról szól, hogy nyilván a nem 
állami tulajdonban lévő társaságoknál lehessen csak ezt a korlátozást megtenni, de az 
állami tulajdonban lévőknél, a nemzeti vagyon részét képezőknél lehessen megismerni 
a továbbiakban is ezeket az adatokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem 

ismételném meg, ami az általános vitában elhangzott. Én Tóth Bertalannak a 
részvényesekre vonatkozó hasonlatát jónak tartom, megmondom őszintén, tehát ahogy 
egy részvényesnek is bizonyos körben - hangsúlyozom, bizonyos körben, mert vannak 
olyan adatok vagy olyan számítási, valóban üzleti titoknak minősülő különböző 
technikák, amelyek adott esetben egy részvényes számára sem lesznek hozzáférhetők, 
de alapvetően azokhoz a főbb gazdálkodási adatokhoz hozzá tud férni ugyanúgy egy 
nagy cégnél a részvényes is, ahogy egyébként az államtól is elvárható, hogy az 
állampolgárainak a nemzeti vagyon körébe tartozó cégeknek a gazdálkodását és az ő 
szerződéseit feltárja. 

Az egy másik kérdés, hogy hogy alakulhatott ki ez a helyzet. Itt az Európai 
Unióra lehetne mutogatni, illetve arra, hogy a mindenkori magyar kormányok se 
nagyon próbáltak az ellen tenni, hogy a Posta piacát oly mértékben megnyissák, hogy 
a Magyar Posta adott esetben versenyhátrányba kerülhessen a különböző cégekkel 
szemben. Ez megint egy problémás dolog lehet. Mi eleve ezzel se értettünk egyet. 
Lesznek olyan szolgáltatási területek, ahol egészen egyszerűen nem éri meg 
szolgáltatni, mondjuk, vidéken egy kis tanyára kivinni egy levelet vagy egy kis vidéki 
faluba ugyanazért a szabott árért, mint mondjuk, egyik kerületből a másikba 
Budapesten. Nyilvánvalóan nem fogja ebben a körben megérni. De ezért találták ki azt 
a rendszert, hogy a jövedelmezőbb ágazatok kompenzálni tudják azokat, amelyek csak 
viszik a pénzt.  

Na most, ebbe az Unió egy kicsit sikeresen belepiszkított, nevezzük így, hiszen a 
sikeres ágazatokban majd jöhet a lefölözés, a gazdaságilag profitábilis szektorokban 
megjelennek a magáncégek, és természetesen a Magyar Postára meg legtöbb esetben 
marad azon szolgáltatások elvégzése, amelyek nem feltétlenül hozzák be az árukat, 
vagy azon az áron, amiért kínálják őket, nem feltétlenül fenntarthatók. 

Számomra az is érdekes - és nyilvánvaló, hogy itt egy folyamatot láthatunk a 
kormány részéről, ami nem csak a Postára fog kiterjedni, én ebben egészen biztos 
vagyok -, hogy ha a Magyar Posta, ha jól tudom, nem a nyereségtermelésnek; bár itt 
talán szakavatottabb szakértői is vannak a témának, tehát mondjuk, államtitkár 
asszony, ha meg tudja mondani, hogy mennyire nyereséges vagy veszteséges jelen 
pillanatban a Magyar Posta, ez segítene; de ha mondjuk, itt különbséget tennénk - ez 
lehet hogy egy renegát felvetés, de - nyereségesen működő és veszteségesen működő 
állami cégeknél, akkor még meg tudnám érteni. De előállhat az a helyzet a hasonló 
törvénymódosítások kapcsán, hogy veszteségesen működő állami cégek bemondásra 
várják el azt, hogy adófizetői forintokat rakjunk bele, mert azt fogják mondani, hogy az 
üzleti titok, kérem szépen, hogy én miért úgy működök, ahogy. Az rendben van, még 
meg is lehetne érteni, de utána néhány milliárdot az adófizetők pénzéből azért csak 
rakjunk bele, mert a haszon az az övék, a veszteség meg a magyar állampolgároké. 
Tehát ez így, ebben a formában nem működik, erre ki kellene találni egy jobban 
működő mechanizmust. 
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Azt is el kell mondjam, hogy mi is partnerek leszünk ennek a megtámadásában, 
ami az alkotmánybírósági megtámadást illeti. A képviselők negyede ezt megteheti, 
szerintem biztos, hogy ez meglesz, és bízunk benne, ha elfogadásra kerül így ez a 
törvény, akkor az Alkotmánybíróság általi elkaszálása is meg fog történni, arról nem is 
beszélve, hogy valóban a jelenlegi jogszabályok lehetőséget teremtenek rá, hogy a 
valódi üzleti titok körébe tartozó adatokra vonatkozóan visszautasítsák az 
adatigényléseket. Ha jól tudom, több ilyen per is volt, amiben megállapítást nyert, 
hogy, mondjuk, a Magyar Postának bizonyos adatokat nem kell kiadni, aztán más 
adatokat meg ki kell adni. Valóban, ezt a bíróságokra kell bízni, nem jó az, ha a nemzeti 
vagyon körébe tartozó vagyonelemeket csak úgy egy menedzsmentre rábízzuk, és 
bemondásra elhisszük nekik, hogy miért működnek jól vagy rosszul. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Államtitkár Asszony! Engedjék meg, hogy én magam is itt az ellenzéki kritikák sorát 
bővítsem, erősítsem. Nem szeretnék részletesen azokról beszélni, amelyeket előttem 
elmondtak a képviselőtársaim, de természetesen fogok ezekre röviden utalni, és már 
én is elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a Liberális Párt számára is elfogadhatatlan 
ez a törvényjavaslat. Magam is bejelentettem e tekintetben, hogy amennyiben ez 
elfogadásra kerül, akkor a köztársasági elnök úrhoz fogunk fordulni előzetes 
normakontroll ügyében.  

Az előbb felsorolt érveken túlmenően miért? Nem hangzott el egy érv, amit 
szeretnék itt aláhúzni rögtön az elején, talán érdemes ezzel kezdeni: szerintünk eleve 
nincs szükség a törvényjavaslatra. Nincs rá szükség többek között azért sem, mert 
egyébként az információszabadságról szóló törvény világos rendelkezéseket tartalmaz 
a 27. § (3) bekezdésében arra vonatkozóan, hogy egy adat nyilvánosságra hozatala nem 
okozhat aránytalan sérelmet az üzleti tevékenység végzése szempontjából, ezért 
jelenleg is a jogi környezet teljes egészében alkalmas arra, hogy a szükséges védelmet, 
a szükséges adatvédelmet garantálja és nyújtsa.   

Tudjuk, hogy az eredeti törvényjavaslat Péterfalvi Attila szerint is 
alkotmányellenes volt, ehhez képest nyújtott be Bánki Erik módosítót, ami már 
Péterfalvi Attila szerint megfelel az alkotmánynak. Szerintünk nem, ugyanis az újabb 
módosító is tartalmaz olyan elemeket, amelyekkel tovább sorjázza, tovább szaporítja 
azokat a hivatkozási alapokat, amelyekre hivatkozva egyébként megtagadható a 
további nyilvánosságra hozatala adatoknak, és amelyekre hivatkozva továbbra is a 
nyilvánosság elől elzártan tud működni bizonyos elemeiben a Posta, illetve a postai 
szolgáltatások.  

Nos, óhatatlanul is felmerül a gyanú egyébként az egész törvényjavaslattal 
kapcsolatban, amire Tóth Bertalan képviselőtársam is célzott, hogy vajon mi lehet a 
háttérben, tehát milyen gazdasági mozgások lehetnek. Azért merül fel persze általában 
ez a gyanú - nemcsak a sajtóértesülések miatt, azok sem mellékesek -, mert önmagában 
a szimbolikáját tekintve, a benyújtásánál ennek a javaslatnak megint azt kell látnunk, 
hogy miközben a Miniszterelnökséghez tartozik egyébként a Posta, mégis egy egyéni 
képviselői indítványról beszélünk megint. Tehát már megint nem néz ki jól - hogy így 
fogalmazzak -, és ez a formai kérdés sokszor tartalmi problémát is jelent. Tehát megint 
miért egyéni képviselői indítványra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen jelentős vagy 
fontos dolgot elintézzünk vagy egyáltalán a parlament asztalára kerüljön? Ilyenkor 
indulnak el természetesen a találgatások, és a találgatások persze nem véletlenek és 
nem a semmiből jönnek.  
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Tóth képviselőtársam számtalan adatigénylést adott be a Posta működésével 
kapcsolatban, kérdést tett fel ez ügyben, ismerjük ezeket. Ő itt a háttérben lévő, az FHB 
Bankkal való kooperációra, együttműködésre, összefonódásra próbált rávilágítani, ami 
részben a Spéder-birodalmat jelenti, amelynek, tudjuk jól, van egy elég komoly 
kötődése a Fidesz politikai irányzatához. Tehát erre próbálta ráirányítani a figyelmet, 
hogy a háttérben milyen gazdasági összefonódások lehetségesek, és bizony az 
emberben felmerül a gyanú, hogy talán bizony ezért is van az, hogy ezek ne derüljenek 
ki, ne kerüljenek nyilvánosságra, ne lásson tisztán ebben a közvélemény, hogy egy ilyen 
törvényjavaslat előttünk fekszik. Ez nem jó, és ezt csak erősíti az, még egyszer 
hangsúlyoznám, hogy ez is egyéni képviselői indítvánnyal érkezik, amit egyébként 
alkotmányos szempontból is súlyosan aggályosnak tartok, hogy rendszeresen ilyen 
típusú törvényekkel kell szembenéznünk.  

Nos, amikor a nyilvánosságról beszélünk mi, ellenzékiek - ebben benne van 
nagyon sok minden a Postával kapcsolatban, nemcsak az előbb említett gazdasági 
összefonódás, vagy hogy más példát mondjak, itt van, mondjuk, a reklámtevékenység 
kérdése, ami az utóbbi időben megint a középpontban áll, hogy a nyilvánosság 
mennyire tud mögé látni az itteni folyamatoknak -, és amikor azt látjuk, hogy, 
mondjuk, Andy Vajna és Habony Árpád körül milyen, hetente felmerülő botrányok 
vannak a közéletben, akkor természetes, óhatatlan, hogy az ember, mondjuk, a postai 
adatok nyilvánosságával kapcsolatban is, amelyek, mondom, pont a 
reklámvonatkozásban érdekesek lehetnek, azt szeretnénk, ha minél erőteljesebb és 
minél világosabb lenne a transzparenciára való törekvés e tekintetben. Azt látjuk, hogy 
ez itt nincs, azt látjuk, hogy ez egy visszalépés e téren. 

Ezért szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy nekünk, liberálisoknak is 
egyértelműen az az álláspontunk, hogy nemet mondunk a megváltoztatott, tehát a 
Bánki Erik féle indítvánnyal kapcsolatban is megváltoztatott javaslatra is, és készek 
vagyunk elmenni a legvégső fórumokig az ügyben, hogy legyen világos, hogy 
számunkra ez alkotmányellenes, és nemcsak számunkra, hanem valószínűleg sokak 
számára ebben az országban, nemcsak ellenzéki gondolkodásúak számára, hanem 
nagyon sok, a magyar alkotmány vagy Alaptörvény iránt elkötelezett jogász számára is 
alkotmányellenes ez a javaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok, úgyhogy 

a miniszter asszonynak adnám meg a szót válaszadásra. Parancsoljon!  
 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 

szót. Talán megpróbálom átfogóan és nem itt a képviselő urak által külön-külön 
felvetettek szerint megválaszolni az elhangzottakat.  

Először is, talán a legfontosabb, amit szeretnék hangsúlyozni, és ami már itt a 
parlamenti vita során is felmerült, hogy miért akkor nyújtjuk be, miért akkor 
támogatjuk, miért akkor kerül napirendre, miért akkor kerül platformra, amikor éppen 
pont adatkérések és ehhez kapcsolódó perek vannak folyamatban. Szeretném jelezni - 
mert ezt követően bekértem az információkat a Postától -, hogy ebben a pillanatban 
éppen hatvan ügy van folyamatban, ezek közé tartozik természetesen a Tóth képviselő 
úr által benyújtott is. Visszakérdeztem, hogy az elmúlt fél évben volt-e akár öt nap, 
amikor nem volt folyamatban ügy. Nem volt. Ezt csak zárójelben, de lehet, hogy a 
zárójel nem is volt helyes, mert azt gondolom, hogy azért megközelítésben ez egy elég 
fontos dolog. Nehéz a Posta életében olyan periódust találni, amikor éppen pont nincs 
ilyen típusú per folyamatban, azaz ki lehet küszöbölni ezt a felvetést, hogy nos, emiatt 
került ez elő. Ez az egyik része a dolognak. 
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A másik rész a részvényesi jogokra vonatkozik, amelyek magáncégeknél 
gyakorolhatók. Én azt gondolom, az állami vállalatok esetében is igenis működnek ezek 
a részvényesi jogok, részben megválasztott képviselők azok, akik el tudják dönteni, be 
tudnak lépni olyan pozíciókba, jelölni tudják azokat az embereket, akik képviselik a 
tulajdonosi jogokat, a tulajdonosi joggyakorlás tekintetében fellépnek. Amennyiben 
erre az a válasz, hogy ez nem megfelelő, nem elegendő, azt gondolom, van ÁSZ, van 
KEHI. Tehát az, hogy teljesen átláthatatlanul működnek ezek a cégek, azt gondolom, 
nem egy valós felvetés. Arról meg már nem is beszélve, hogy itt a kötelező 
információszolgáltatás keretén belül a mérlegek, az eredménykimutatások és elég sok 
minden meg kell jelenjen, és meg is jelennek, ha most specifikusan a Postáról beszélek, 
a Posta honlapján is.  

Felmerült a kérdés, hogy milyen eredményt ért el a Posta, illetve a Posta-
csoport. Szeretném elmondani önöknek, hogy nem tartozik azon állami cégek körébe, 
amelyek azért kívánják az adatokat eltitkolni, mert veszteségesek. Természetesen itt 
még auditok hátravannak, de a várakozások szerint maga a Posta nagyjából 
félmilliárdos nyereséggel, a Posta-csoport kicsit a 3 milliárdot meghaladó nyereséggel 
fogja zárni a 2015. évet. Tehát sem a felelőtlen gazdálkodás, sem a pazarló gazdálkodás, 
sem pedig az, hogy a Posta-csoportban nem marad benn a megtermelt haszon, azt 
gondolom, nem helytálló. 

Annak kapcsán, hogy itt felmerült többszörösen az FHB-val, az FHB-csoporttal, 
a bankcsoporttal való együttműködés, illetve ennek a vizsgálata, ennek kapcsán két 
dolgot szeretnék megjegyezni.  

Először is: hosszú évtizedeken, ez talán túlzás volt, de hosszú éveken keresztül a 
Postának mindig is volt kereskedelmi bankokkal megállapodása. Mindig is volt, 2013 
elején mindkét bank ezt a megállapodást felmondta. Ha kívánják, gondolják, tudom is 
nevesíteni. Az egyik az Erste Bank volt, a másik pedig az OTP.  

Nagyon sok olyan tevékenység van, ami egyébként a pénzügyi területen való 
működést érinti, amihez mindenféleképpen kereskedelmi banki háttér szükséges. Ha 
itt megnézik a Hpt. rendelkezéseit és a vonatkozó rendszabályokat, ezeket kizárólag 
csak kereskedelmi banki háttérrel, felhatalmazásokkal, jogosítványokkal rendelkező 
intézménnyel együttműködésben lehet végrehajtani. Itt erről van szó. 

Ami az előző periódusnak és ennek az új, az FHB-csoporttal megkötött 
megállapodásnak a legnagyobb különbözőségét adja, hogy miközben az előzőekben az 
általam említett akár OTP-s, akár erstés előjött valahogy, nem tudok róla, hogy arra a 
periódusra vonatkozóan túl sok érdeklődés mutatkozott volna egyébként a tevékenység 
iránt, de az egy ügynöki szerződés volt, ott egyszerűen ügynöki jutalékot kapott a Posta. 
Abból a kvázi megtermelt haszonból, ami a tevékenységből következik, soha 
semmilyen módon nem részesedett, hiszen az ügynöki szerződésnek ez nem része. 

Ma ez nem így van. Itt a különféle megállapodásokon keresztül a megtermelt 
haszonból is származik a Postának bevétele, tehát nemcsak egyszerűen a fizetendő 
jutalékokból. És én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos.  

Az pedig, hogy mi az, amit olyan adatnak gondolunk és tekintünk, ami bárki 
számára megismerhető; itt nagyon nehéz meghúzni a határokat. Igen, valóban, és 
mindig is a bíróság bölcs döntése fogja a jövőben is eldönteni, hogy hol húzódnak meg 
a határok. Szeretném például elmondani, hogy az egyik olyan szerződésnek - és nyilván 
a részletekben nem fogok elmerülni, hogy miről beszélek -, amit Tóth képviselő úr 
szeretett volna megismerni, van egy olyan szakmai melléklete, ami egy szabadalmi 
melléket. Egy olyan szabadalmi melléklet, aminek - természetesen lehet saccolás, meg 
lehet kérdőjelezni az összeget, de - hozzávetőlegesen 5 milliárdos tétje van.  

Azt gondolom, az lenne a baj; és igen, vannak a piacon konkurensek. A 
pénzintézeti tevékenységben való részvétel tekintetében evidens, hogy vannak 
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konkurensek, de akár a logisztikáról, akár a csomagszolgáltatásról beszélünk, bőven 
vannak, és igen, valóban, ez úgy van, hogy elsősorban azokon a területeken - és itt most 
földrajzi területekről beszélünk - vannak a konkurensek, ahol érdemes, és nyilván nem 
egy kis faluban, valahol az ország csücskében.  

Összefoglalóan tehát ennyit szerettem volna elmondani. Itt nyilván jogi 
szempontból arra tudok támaszkodni - és kérem önöket, hogy ezt vegyék figyelembe -, 
hogy részben Bánki Erik úr módosító indítványához kapcsolódva Péterfalvi úr is 
jelezte, hogy ez ellen ő már nem fog kifogást emelni, de azt is jelezte, hogy úgy általában 
érzi azt, hogy az adatvédelem kérdését asztalra kell tenni és meg kell fordítani.  

Az pedig, hogy a Postára vonatkozó rendszabályok, jogszabályok a 
postatörvényben jelennek meg; én nem vagyok jogász, önök ezt a részét biztos sokkal 
jobban tudják és ismerik, mint én, számomra evidenciának tekinthető, ha a Posta életét 
alapvetően befolyásoló eseményekről beszélünk, akkor azt a postatörvényben kell 
megtenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Bertalan képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt mondom és azt 

állítom most is, hogy a bíróság el tudja dönteni, hogy például egy ilyen szabadalmi 
melléklet milyen értéket képvisel és üzleti titoknak minősül-e vagy sem a mai 
jogszabályok alapján is. Tehát egy ítéletben ő tudja mérlegelni, hogy ez milyen szinten 
üzleti titok, és milyen szinten lehet akár közérdekű adat is. 

Egy rövid kérdést szeretnék az államtitkár asszonynak feltenni. Szóba hozta 
2013-at, amikor az Erste és az OTP felmondta a szerződést, majd a Posta az FHB-
csoporttal kötött megállapodást. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e 
versenyeztetése a bankoknak, tehát milyen körülmények között került sor erre a 
megállapodásra. Volt-e nyílt pályázat, ahol több pénzintézet jelentkezhetett, vagy a 
Posta maga döntött úgy, hogy az FHB-val szerződik? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További felszólalási szándékot nem látok. Megadom a szót 

válaszadásra a miniszter asszonynak.  
 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. A 

2013. évben, amikor ez a megállapodás megköttetett, nagyon gyors döntést kellett 
meghoznunk. Nem, nem volt pályáztatás. Kiválasztottuk az FHB-t, az FHB-csoportot, 
akivel addigra már egyébként más területen is együttműködtünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Most a határozathozatal következik. 

Először a Gazdasági bizottság módosító javaslatáról kell állást foglalni. Ezzel 
kapcsolatosan kérdezem államtitkár asszonyt, miniszter asszonyt, hogy a kormány 
támogatja-e. 

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Miniszter asszony jelzi, hogy a kormány támogatását élvezi a javaslat. 

Ennek megfelelően most a bizottságnak kell döntenie a Gazdasági bizottság módosító 
javaslatáról. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett 
a bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
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Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú, a Magyar Szocialista Párt 
által benyújtott módosító javaslatáról kell döntenünk. Kérdezem a miniszter asszonyt, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Nem, nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 

szavazzanak! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot 10 igen szavazattal, 24 nem 

ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.  
Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk. Ezt 

a kormány támogatja, gondolom.  
 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Igen. 
 
ELNÖK: A kormány támogatását élvezi. Köszönöm. Kérem képviselőtársaimat, 

hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében az 

összegző jelenést, az összegző módosító javaslatot elfogadta.  
Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 

kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  
Vas Imre a bizottság többségi véleményének előadója.  
Kisebbségi előadót, kérdezem, hogy Tóth képviselő úrék kívánnak-e állítani. 

(Dr. Tóth Bertalan: Feleznénk.) Feleznének. Tóth és Staudt képviselő urak megosztják 
egymás közt a bizottsági kisebbségi előadói feladatokat. Köszönöm szépen.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm miniszter asszonynak és 
munkatársának a részvételt.  

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 
szóló T/8840. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk az utolsó napirendi pontra, amely a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló, 2004. évi I. 
törvény módosításáról szóló T/8840. számú törvényjavaslat.  

További eseti képviseleti megbízásokat szeretnék ismertetni: Kucsák László 
Hadházy Sándornak, Vejkey Imre Rubovszky Györgynek, Horváth László Jakab 
Istvánnak, Mengyi Roland pedig Mátrai Mártának adott eseti képviseleti megbízást.  

A 3. napirendi pontnál 1. hivatkozási számon 7 pontból álló kormánypárti 
módosító javaslat képezi a vita tárgyát, továbbá a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslata. 

A kormány képviseletében köszöntöm Tállai András államtitkár urat és 
kolléganőjét, és államtitkár úrnak meg is adom a szót azzal kapcsolatosan, hogy legyen 
szíves a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról nyilatkozni. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 

kívánok. A módosító javaslatot természetesen támogatjuk, 7 pontban van beadva. Ezek 
alapvetően jogtechnikai módosítást, pontosítást jelentenek, tehát érdemi változást a 
törvényjavaslatban nem hoznak a módosító javaslatok. A kormány támogatja a 
módosító javaslatokat.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem értek egyet 
államtitkár úrral, mert az egyik, a TAB-kezdeményezés 2. pontja érdemi változást hoz 
a jogszabály tekintetében, mégpedig azzal, hogy beemelik a javaslatba, hogy nem 
minősül költségvetési támogatásnak a szervezőcégnek adott juttatás. Az 
államháztartásról szóló törvény teljesen egyértelműen fogalmaz, hogy a költségvetési 
támogatásokra vonatkozó szabályok tekintetében a költségvetési támogatások 
felhasználását közbeszerzés alkalmazásához kell kötni, a kedvezményezettet 
beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásáról, a támogató a költségvetési támogatás felhasználását a hatósági 
ellenőrzés szabályai szerint ellenőrzi, a Kincstár monitoringrendszert működtet a 
költségvetési támogatásokról, közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő 
és a döntéshozó személy, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt közérdekű 
adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. Tehát ezeket zárja ki ez a módosító 
javaslat. Tulajdonképpen ez a szervezőcég közbeszerzés nélkül és a közérdekűadat-
igénylés veszélye nélkül végezheti a tevékenységét, amely számunkra teljesen 
elfogadhatatlan. Itt megint arról van szó, hogy azok a támogatások, amelyek ide 
megérkezhetnek, nem tartanak számot a nyilvánosságra, tehát nem igényli az állam, 
hogy az itt zajló gazdálkodási tevékenység a nyilvánosság előtt történjen, ezzel megint 
rontják az olimpia hitelét, az egész történet hitelét, mert megint csak az a gyanú, hogy 
itt a nyilvánosság kizárásával azok a mutyigyanús ügyek folytatódnak, amelyek sajnos 
ennek a kormánynak a tevékenységét jellemzik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy kicsit más 

aspektusból, de hasonló problémákat kívánnék felvetni, amiket már az általános 
vitában is felvetettünk, de nem nagyon kaptunk rá válaszokat.  

Először is szeretném leszögezni, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
támogatja az olimpia pályázatát. Mi úgy gondoljuk, hogy képesek is vagyunk, 
Magyarország képes arra, van annyi tehetségünk, hogy megrendezzünk egy olimpiát, 
amennyiben megkapjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól ezt a lehetőséget. Sőt, azt 
mondom, ha csak az olimpiai pályázatra térünk ki egyértelműen, akkor ezt a 19 milliárd 
forintot - ha esetleg nem kapnánk meg - nem tartjuk ablakon kidobott pénznek, hiszen 
a 19 milliárdnál sokkal több hasznot tudna hozni az az országimázs-építés, 
sportdiplomáciai fejlődés, ami mindenképpen végbe kell hogy menjen és a turizmusra 
gyakorolt hatás, hiszen ha Rómával és Párizzsal emlegetnek minket együtt, az minden 
valószínűség szerint pozitív hatással lesz a turizmusra is. Tehát mondom, támogatjuk, 
de hangsúlyoznom kell, hogy jelenleg támogatjuk, hiszen azt is kifejeztük, hogy addig 
tudjuk támogatni az olimpiai pályázatot, amíg az teljes mértékben tiszta és normális 
körülmények között zajlik, amíg nem lesznek olyan jelek, amelyek arra utalnának, hogy 
esetleg itt ismételten nem arra fordítódik ez az összeg, ami célként meg van határozva.  

Itt jön a kérdés, amire mi nem nagyon kaptunk válaszokat, pedig feltettük - és 
most is feltenném, hátha esetleg államtitkár úr, aki akkor nem volt ott az általános 
vitán, tud nekem válaszokat adni rá -, ugyanis az történt, hogy az olimpiai pályázat 
lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaságot hozott létre a főváros és Magyar 
Olimpiai Bizottság közösen. Ez egy nonprofit gazdasági társaság. Ennek a 
működéséhez és ahhoz, hogy végre tudja hajtani azt a célt, hogy be tudja adni a 
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pályázatot, meg tudjon felelni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásainak, rendelt 
forrást a kormány. Tehát először rendelt, hiszen van egy kormányhatározat, amely 
közvetlenül a költségvetésből ezt a 19 milliárd forintot már meghatározta, hogy 2016-
ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 9,5 milliárdot és 2017-ben 9,5 milliárdot kell 
hogy adjon.  

Utána jött ez a módosító javaslat, ami most arról rendelkezik, hogy kiszélesítjük 
a taokedvezményezettek körét, az öt látvány-csapatsportágon kívül most már lehet 
ennek a cégnek is adni. És akkor itt a kérdés, mert nézzük meg, hogy végül is mi is a 
tao. A Jobbik Magyarországért Mozgalom mindig is mondta, hogy egy elég nehéz 
helyzetben vagyunk, mert maga a tao a sportnak, meggyőződésünk, hogy egy hasznos 
eleme, tehát segít a magyar sport fejlődésében, segít a források megtalálásában, viszont 
a taoellenőrzéssel elégedetlenek vagyunk, és szerintem az elégtelen. Jó, el tudtuk 
fogadni esetleg azt, hogy itt ahhoz képest, ami most van; és itt jön megint az, hogy a 
jelenlegi formájában, vegyük azt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság a legjobb 
szándékával próbálta ellenőrizni a taót, vegyük azt, hogy a sportszövetségek is a legjobb 
szándékuk szerint próbálták ellenőrizni a taót, de mivel nagy volt a felhasználók száma, 
tehát nagyon sok egyesület használta fel, ezeknél az egyesületeknél előfordulhatnak 
visszaélések, amelyeket szerintünk fel kellene tárni, de ezért nem kellene szétverni az 
egész taorendszert. 

Itt viszont nem ez lesz a helyzet. Itt az lesz a helyzet, hogy lesz egyetlenegy cég, 
amely felelni fog az egész pályázatért, a finanszírozásért, hogy mire költi el ezeket a 
pénzeket, és ezt az egy céget kellene normálisan ellenőrizni. De nem értjük, én még 
mindig nem értem, hogy miért kell a taón keresztül biztosítani a forrásokat, hiszen 
mind a kettő közpénz. Tehát, ha közvetlenül a költségvetésből finanszírozzuk, az is 
közpénz, meg ha nem folyik be a költségvetésbe a taón keresztül, véleményünk szerint 
az is közpénz, de itt sokkal nehezebb lesz a taón keresztül ellenőrizni azt, hogy mire 
költi ezeket a forrásokat ez a cég, mint ha közvetlenül a költségvetésből lenne.  

Tehát az egyik kérdésem az, hogy ha mindenképpen állami pénzből 
finanszírozzuk, akkor miért is kellett ezen változtatni akkor is, amikor már volt egy 
kormányhatározat erről. Miért lesz így jobb? Erre szeretnék elvileg választ kapni. 

A másik kérdésem pedig az volt, hogy ha van egy kormányhatározat, amely 
biztosítja a működést és a forrásokat, és most ezzel a törvénnyel megnyílik a lehetőség 
arra, hogy taopénzeket is gyűjtsön ez a cég - de lesz egy átmeneti időszak, hiszen ez a 
cég már most is működik, ennek a cégnek már most is vannak kiadásai, ennek a cégnek 
a kiadásait, a működését most is finanszírozni kell, és feltettem ezt is kérdésként, de 
nem kaptam rá választ -, elkezdi gyűjteni a taopénzeket, amelynek meghatároztuk 19 
milliárd forintban a felső plafonját, de addig, amíg elkezdi gyűjteni ezeket a 
taopénzeket, a minisztériumnak valószínűleg a forrásokat a rendelkezésére kell 
bocsátani. Mi történik akkor, amikor hozzájut ez a cég a taopénzekhez? Vissza fogja 
fizetni a minisztériumnak azt, amit eddig ráköltött? Mert ha nem, akkor már megint 
túlmegyünk 19 milliárd forinton. 

Ez egy nagyon lényeges kérdés lenne, hogy amit a minisztérium rá fog áldozni a 
működésre és különböző más dolgokra addig, amíg az első taopénzek megjelenhetnek 
ennél a nonprofit zrt.-nél, akkor azt a pénzt vissza fogják fizetni neki, vagy pedig 
innentől nem 19 milliárd lesz, hanem emelkedni fog. Hiszen a törvényben csak arról 
rendelkezünk, hogy ha a 19 milliárd forintnál kevesebbe fog kerülni a pályázat és 
megmarad valami pénz, akkor azt hova kell visszautalnia, mondjuk, ennek a cégnek, 
de arról nem, hogy egy párhuzamos finanszírozás lép életbe véleményem szerint addig, 
amíg a taopénzek nem érkeznek meg, és a párhuzamos finanszírozásnál azt a 
költségvetésből ráfordított pénzt, amit addig ráfordítunk, amíg a tao megérkezik, azt 
hogyan fogják visszafizetni, vagy egyáltalán vissza fogják-e fizetni. Amíg ezek a 
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kérdések fennállnak - és mondom még egyszer, úgy látjuk, hogy nem kaptunk rá 
megfelelő válaszokat, és nem is megfelelően van rendezve ez a kérdés -, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nem fogja tudni támogatni ezt a módosítást, tehát nem 
fogjuk támogatni sem a módosításokat, sem egyébként a parlamentben a szavazásnál 
ezt a törvénymódosítást. 

Még egy apró megjegyzés: itt is vannak olyan elég furcsa megfogalmazások, akár 
csak a módosításnál, hogy az indoklásban kiveszik ezt a 19 milliárd forintot, hogy ez ne 
is legyen itt meghatározva, és azt írják, hogy azért, mert a támogatás maximális 
mértékéről szóló rendelkezés a társaságiadó-törvényben került szabályozásra. Jelzem, 
még nem került szabályozásra egyelőre. Majd akkor kerül szabályozásra, ha elfogadja 
az Országgyűlés ezt a törvényt, hiszen ugyanebben szerepel jelen pillanatban. Ennyit 
szerettem volna elmondani. Szeretnék tényleg választ kapni ezekre a kérdésekre, 
amennyiben államtitkár úr tud most választ adni rá. 

Még egy utolsó mondat. Szeretném itt is elmondani, hogy mind az általános 
vitánál én eléggé sérelmeztem azt, mind most is egyébként, hogy a sport részéről nem 
képviseltette magát államtitkár asszony. Szerintem az olimpia kérdése olyan fontos 
kérdés, ami megérdemelné azt, hogy az államtitkár asszony szakítson arra időt, ha már 
ő a sportért felelős államtitkár, hogy mind a vitán, mind a bizottsági tárgyalásokon 
részt vegyen, jelen legyen, és esetleg elmondja ő is a véleményét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom az elnöklést Balla alelnök úrnak, és Fodor 

Gábornak pedig megadom a szót. Parancsoljon! (Dr. Gulyás Gergely távozik az 
ülésről.) 

 
(Az ülés vezetését Balla György, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Államtitkár Úr! Engedjék meg, hogy ebben a kérdésben is kifejtsem az álláspontomat, 
hogy a Liberális Párt nevében mit gondolunk a törvénymódosításról. Nos, a 
véleményünk az, hogy mi erre a törvénymódosításra nemet fogunk mondani, 
méghozzá azért „nem”, mert koncepcionális gondjaink és bajaink vannak a 
beterjesztett javaslattal. 

Melyek a koncepcionális problémák? Annál a problémahalmaznál kezdeném, 
amit ellenzéki képviselőtársaim is érintettek, nevezetesen, hogy magam is azok közé 
tartoztam, akik az olimpiáról szóló döntést megszavazták. Méghozzá azért is, mert így 
lehetőséget szeretnénk mi, liberálisok is adni annak, hogy ez egy sikeres és jó 
rendezvénye legyen az országnak, olyan, amely a hasznunkra válik; valóban segíti az 
ország megítélését nemzetközi színtéren is; a magyar sportnak is, turizmusnak is lökést 
ad. Tehát sorolhatnám azokat az elemeket, amelyek fontosak és jók lehetnek.  

De természetesen úgy van, ahogy erre már többen és többször felhívták a 
figyelmet, hogy ez az álláspont változhat, és szerintem érdemes lenne a 
kormánypártoknak figyelniük arra, hogy meg kellene tartani azt a viszonylagos széles 
konszenzust, politikai konszenzust, amely övezte egyáltalán az olimpiai pályázat 
beadását és az olimpia lehetőségét, mert ha nem lesz ilyen széles körű politikai 
konszenzus és politikai csatározások közé kerülhet az olimpia ügye, akkor könnyen 
elveszhet a lehetőség, hiszen maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is a belső 
támogatottság alapján is fog súlyozni a döntésnél, amikor majd odaítéli az olimpia 
rendezésének lehetőségét. Nem jó, ha botrányok kísérik az olimpia szervezését, már 
egyáltalán a pályázat beadásának körülményeit.  

Én azt gondolom, ez a javaslat olyan, amelyik megint rossz úton indul el. Miért 
indul el rossz úton? Többek között azért, mert ugye a taóról van szó, arról a taóról, 
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amellyel kapcsolatban a Transparency International tavalyi jelentése is kifejtette, hogy 
nagyon komoly gondok vannak vele; nem átlátható a finanszírozás rendszere. Négy év 
alatt közel 200 milliárd forintról beszélünk, tehát egy hatalmas pénzösszegről, ami 
ellenőrizetlenül, átláthatatlanul mozog ide-oda, nem mondanám azt, hogy a magyar 
nyilvánosságban, mert sajnos nem a magyar nyilvánosságban, hanem a magyar 
gazdasági és politikai életben. Tehát először is, és ez a legfontosabb: nem átláthatóak 
ezek a támogatások. 

Az olimpiánál alapkérdés volt maga a magyar olimpiai mozgalom. A Budapesti 
Olimpia Mozgalom, amely már sokkal korábban elkezdődött, állandóan és mindig, 
amikor a nagyközönséget próbálta meggyőzni az olimpia szükségességéről, mindig 
mellétette, hogy teljes transzparenciát, teljes átláthatóságot kíván biztosítani az 
olimpia megrendezésének és előkészítésének is.  

Rögtön az első lépésnél sikerül elbukni. Tehát rögtön az első lépésnél egy olyan 
javaslattal lehet előállni, ahol ezeknek a pénzeknek a taóba való bevonása azonnal az 
átláthatatlanság birodalmába löki az olimpia kérdését. Ez maximálisan 
elfogadhatatlan, és az egész olimpia jövőjét, támogathatóságát, társadalmi megítélését 
fogja döntően befolyásolni. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz út.  

Tudjuk azt is, hogy ráadásul ezeknél a taotámogatásoknál óriási 
aránytalanságok vannak, mert ami kiszivárog, amit a sajtóból nagyjából meg lehet 
ismerni, hogy különböző helyeken - itt a Puskás Akadémia szokott állandóan példaként 
szerepelni, de más példákat is fel lehet hozni - drámai aránytalanságok vannak arra 
vonatkozóan, hogy hova és milyen irányba folynak ezek a pénzek. Azt is tudjuk persze, 
hogy ráadásul a politika és a sport között egy viszonylag komoly összefonódás van, és 
ez sem jó ebben a történetben. Gondoljunk csak a tegnapelőtti botrányra, amikor a 
politikai alvilág jelenik meg a Fradi Security személyében és ismert figuráiban, hogy 
megakadályozzák egy ellenzéki párt, a Szocialista Párt képviselőit abban, hogy leadják 
a népszavazási kezdeményezést.  

Tehát itt egy olyan érzékeny területről van szó, ahol a politika és a sport 
láthatóan, többek között a taónak és sok minden másnak köszönhetően, kéz a kézben 
jár. Például egy olimpia megítélésénél, egy olimpiai pályázatnál különleges mértékben 
kellene figyelni arra, hogy még szó se érhesse a ház elejét.  

Tehát én a liberálisok nevében is még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mi 
akkor tudjuk támogatni például a taorendszer kiterjesztését e tekintetben - egyébként 
a taót is -, ha átlátható lenne, lehetne értelmesen és jó dolgokra használni. Tehát csak 
akkor tudunk támogatni minden ilyen típusú lépést, ha a törvényjavaslat és a 
törvényjavaslat-módosítások, amelyek elénk kerülnek, teljesen egyértelműen 
támogatják a támogatások átláthatóságát és nyilvánosságát. Ez alapköve, ha úgy 
tetszik: egyfajta garanciája kell legyen mindenféle olimpiával kapcsolatos döntés 
támogatásának. Ezért mi ezt a törvénymódosítási javaslatot nem tudjuk támogatni. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bevallom, engem Fodor képviselő úr hozzászólása 

megnyugtatott, mert hogy ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy a Transparency 
International kifogásolta a tao rendszerét. Ez a kijelentés már önmagában kellő 
meggyőző erővel hat az ügyben, hogy minden rendben van. Szilágyi György képviselő 
úrnak adom meg a szót. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Azért 

mondanám el mindenkinek, de úgy néz ki, hogy önnek is elmondom, hogy nem ilyen 
egyszerű ám a kérdés.  
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Amiket Fodor Gábor képviselő úr elmondott, azok valós dolgok. Én azért úgy 
érzem, hogy önök sem szeretnének kidobni 19 milliárd forintot az ablakon, de akik 
eddig ellenezték az olimpiát, azoktól folyamatosan azokat a mondatokat hallhattuk, 
amiket elmondott Fodor Gábor képviselő úr is, de ezek eddig csak felvetések voltak, 
eddig nem voltak konkrét bizonyítékok. Azt értsék meg, hogy abban a pillanatban, 
ahogy az olimpia ellenzői konkrét bizonyítékokat tudnak mutatni arra, hogy ez 
átláthatatlan, a nyilvánosságot mellőző és pénzlenyúlásokra alkalmat adó pályázat lesz, 
a belső támogatottság abban a pillanatban nagymértékben csökkenni fog. Ha esetleg 
mi ezt látjuk, hogy nem lesz átlátható és a nyilvánosság nagymértékben csökken, és 
bármi olyan ügyre lesz gyanúnk, ami nem illeszkedik az olimpia szelleméhez, akkor 
például a Jobbik Magyarországért Mozgalom ki fog vonulni az olimpia támogatása 
mögül. Avval megint csökkenni fog a támogatottság. 

És itt nem lehet eldönteni azt, hogy a pályázatunk sikeres lesz vagy nem lesz 
sikeres, azzal, hogy éppen ki kormányoz és éppen milyen erővel van jelen a 
parlamentben, hiszen a döntésnél a legfőbb, a legnagyobb súlypontot az fogja 
eldönteni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fogja mérni, saját maga által 
megbízott cégekkel, a társadalmi támogatottságát. Lehet a miénk a legjobb pályázat, 
lehet a miénk a legjobb sportdiplomácia, ha azt fogja mérni az Olimpiai Bizottság, hogy 
Magyarországon - pontosan azért, mert az emberek nem érzik azt, hogy egy tiszta, 
átlátható és normális olimpiát tudunk szervezni - nem támogatják, akkor esélyünk 
nincs a pályázatra. Én meg úgy érzem, és ezt is tapasztalom egyébként, egyelőre még 
önöknél is, elég csak mondjuk Kövér László szerepét nézni ebben, hogy ő is komolyan 
gondolja azt, hogy ezt az olimpiai pályázatot meg tudjuk nyerni, hogy mi egy olimpiát 
meg tudunk rendezni; tehát kár lenne ilyenekkel eljátszani. És higgye el, ez 
továbbmutat annál, hogy mi most politikailag vitatkozunk-e dolgokról. Igenis lesz egy 
olyan, nagyon fontos kérdés, hogy amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság méri a 
támogatottságot, akkor Magyarországon milyen támogatottsága lesz az olimpiának.  

Most, jelen pillanatban még jó a támogatottsága az olimpiának. Innen még 
fejlődhetünk is, hiszen ha nyilvánosan, transzparensen és az emberek előtt folyik 
minden, és látják azt, hogy ez mennyi hasznot hozhat, ha el tudjuk nekik mondani, 
hogy ez mennyi hasznot tud hozni, ha normálisan csináljuk, akkor még nőhet is a 
támogatottság. Én csak attól félek, és ezt nem szeretném - és ezért fontos, hogy ilyen 
törvénymódosításoknál azért ezekről is beszéljünk -, hogy ne felfelé menjen ez a 
támogatottság, hanem lefelé, mert akkor bármit csinálunk, esélyünk nincs arra, hogy 
pályázzunk.  

Viszont ha azt a 19 milliárdot ráköltjük arra, amit mondtam, országimázs-
építésre és minden egyéb másra, és ez pont az ellenkező hatást fogja kiváltani, és az 
lesz, hogy már a pályázatot sem tudjuk normálisan és tisztán megcsinálni, akkor az 
nem hasznot fog hozni, hanem ablakon kidobott pénz lesz, és ez egy nagyon fontos 
kérdés szerintem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólót nem látok, így esélyt szeretnék 

adni arra, hogy a döntésünknek nagyobb támogatottsága legyen a mai bizottsági 
ülésen, így megadom államtitkár úrnak a szót. 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ha megengedik nekem, akkor én azokra reagálnék, 
amik a módosító javaslatot érintik, és nem nyitnám újra az általános vitát.  

Először Tóth Bertalan felvetése: azt mondja ő, hogy a taoforrások kizáródnak a 
költségvetési támogatásból, ezáltal a nyilvánosságtól is, nem minősül közpénznek és az 
elszámolása is így átláthatatlan. Szó nincs erről. Arról van szó, hogy a társaságiadó-
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támogatás költségvetési támogatásnak nem minősül, tehát kizárólag költségvetési 
támogatásnak nem minősül. Az nem azt jelenti, hogy nem közpénz. Nem minősül 
költségvetési támogatásnak, és így nem vonatkozik rá az államháztartási törvény. Azért 
nem, mert aki a támogatást adja, az nem költségvetési szerv, de ez nem azt jelenti, hogy 
nem vonatkoznak rá egyébként a közpénzre vonatkozó szabályok. Ezt egyébként a 
107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet nagyon részletesen szabályozza, s Fodor 
Gábornak is szeretném mondani, hogy szó sincs arról, hogy a társaságiadó-pénzek nem 
átláthatóak, hiszen nyilvános a határozat, hogy ki fizeti kinek - jelen esetben ennek a 
nonprofit gazdasági társaságnak -, melyik társaság. Nyilvános, hogy milyen összeget 
fizet, nyilvános egyébként, hogy milyen célra fizeti.  

Annak a kérdésnek pedig, hogy önök nem elégedettek azzal, hogy a társasági adó 
rendszere nem kellően ellenőrzött, semmi köze ehhez, mert ha az olimpiai mozgalomra 
adott pénzt ezek szerint költségvetési támogatásból adná a kormány, akkor ugyanezt a 
vádat el tudnák mondani, hogy egyébként a felhasználása úgyis majd ilyen lesz, meg 
olyan lesz, meg amolyan lesz. Tehát egyszerűen nem érzem jogosnak ezeket a 
kritikákat, és az sem igaz, hogy 1200 milliárd négy év alatt a társaságiadó-támogatás, 
amit a képviselő úr mondott, mert ez mindösszesen 158 milliárd forint. Az is jelentős 
összeg, de azért lényegesen kevesebb, mint amit ön elmondott. 

Ami pedig a 3. módosítónak a 62/B. pontját illeti, amely szerint kikerül ez a 
szabályozás a sporttörvényből, és nem kerül be a társaságiadó-törvénybe, ez azért kerül 
ki, mert mind a két törvényben szabályozná a jelenlegi előterjesztés, nyilván tévesen. 
Szeretném elmondani, hogy a törvényjavaslat 3. §-ának a taotörvény 29/A. §-ára 
vonatkozó része, a (19) bekezdése szóról szóra ugyanezt tartalmazza. Tehát a 
taotörvény tervezete szóról szóra ugyanazt tartalmazza, ami a 3. módosító javaslatból 
ki fog kerülni, tehát ez a része is teljesen rendezve van.  

Arról is megnyugtathatom így képviselő urat, hogy a 2016-ra és 2017-re kiadott 
taotámogatási igazolások együttes értéke nem haladhatja meg a 19 milliárd forintot, és 
ezt a taotörvény fogja biztosítani, tehát ez is valószínűleg félreértésen alapul.  

Tisztelt Elnök Úr! A módosító javaslatok kapcsán ezeket tudom elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. (Szilágyi György jelzi, hogy szólni kíván. 

- Néhány másodperc szünet. - Szilágyi György: Nem zárta le, elnök úr...) Szilágyi 
György képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem hallottam, hogy lezárta 

volna, elnök úr. Nem kaptam választ a kérdéseimre egyébként, és azért is kértem újra 
szót. 

Államtitkár úr, szövegértelmezésben nem azt mondtam. Azt mondtam, hogy az 
indoklásban az szerepel, hogy „került szabályozásra”. Nem került még szabályozásra, 
majd akkor kerül szabályozásra, ha elfogadja az Országgyűlés. Tehát jelen pillanatban 
még csak tervbe van véve, hogy szabályozásra kerül, én ezt mondtam 
szövegértelmezésben.  

A másik: nem azt mondtam, nem azt kérdeztem, hogy a 19 milliárd forint 
plafont meghaladhatja-e. Azt kérdeztem, államtitkár úr… (Tállai András közbeszól.) A 
tao nem haladhatja meg a 19 milliárd forintot, így van. De mi lesz azzal a pénzzel, amit, 
gondolom, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium addig is biztosítani fog ennek a cégnek, 
amíg a taopénzekhez hozzájut? Ha az kétmilliárd, akkor kétmilliárd, vagy ha három, 
akkor három. Államtitkár úr, most látom az arcán… Most miből működik ez a cég? 
Nincs taopénze még. Holnap miből fog működni ez a cég? Ez a cég miből adta le az 
elmúlt egy hétben azt a pályázati anyagot, amely pályázati anyagot le kellett adni? A 
következőkben miből fogja finanszírozni, mondjuk, azokat az előkészítő munkákat, 
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amiket kell? Gondolom, a minisztérium fogja ezeket jelen pillanatban biztosítani neki. 
És ha gyűjtenek utána 19 milliárd taót, és hozzátesszük, mondjuk, azt az összeget, amit 
elvileg kormányhatározatban önök határoztak meg, hiszen kormányhatározat szól 
arról, hogy 2016-ban 9,5 milliárd forintot kell adnia a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnak ennek a cégnek; mi lesz azzal a pénzzel, én ezt kérdeztem, de úgy néz 
ki, hogy erre nem kapok választ, vagy esetleg nem tud válaszolni.  

Az 1200 milliárdot - és én azt szeretném, az lenne jó, ha valaki egyébként jelen 
lenne az általános vitán -, az 1200 milliárd forintos taopénzt az önök képviselői 
állították az általános vita során. Az önök képviselői álltak föl és mondták azt, hogy 
1200 milliárd. Én oda is mentem egyébként, személyesen is megkérdeztem a 
képviselőjüket, hogy én úgy tudom, hogy ez nincs 1200 milliárd, azt mondta, hogy de 
igen, van, merthogy különböző járulékos befizetések és a pénzek mozgása alapján ők 
úgy számolták, hogy 1200 milliárd. Önök mondták.  

Annak viszont kimondottan örülök, hogy végre ön is kijelentette akkor azt - és 
ez most már akkor tény ezek szerint -, hogy a tao közpénz, mert eddig ezzel probléma 
volt. (Tállai András közbeszól.) Államtitkár úr, a miniszterelnök úr mondta azt, hogy a 
felcsúti stadion nem közpénzből épült, hanem magáncégek adtak rá pénzt, pedig az is 
taóból épült. Azért örülök neki, hogy végre akkor megtudjuk azt is, hogy a felcsúti 
stadion is közpénzből épült. 

És még egy dolog. Ön nagyon jól elmondta, hogy mi nyilvános a 
taotámogatásban. Valóban nyilvános az, hogy ki pályázik, nyilvános az, hogy a szakági 
sportszövetség mennyit ítél meg neki, nyilvános az, hogy melyik céghez fordult, az a 
cég neki mennyit adott. Tudja, mi nem nyilvános? Az, hogy utána, amikor ez a pénz 
odakerül, akkor azt mire használják fel. Azt kellene ellenőrizni, ott jönnek a problémák, 
hogy ott nincs megfelelő ellenőrzés, hogy mondjuk, egy 10 ezer forintba kerülő fogast 
éppen 250 ezer forintért vásárolnak meg. Na, ezek a visszaélések, ezeket kellene 
ellenőrizni, mert ha 10 ezer forintba kerül egy fogas, és 250 ezer forintért vásárolják 
meg, azt a pénzt, a különbözetet ugyanúgy a sporttól veszik el, és ha a cél az, hogy a 
sportot támogassuk a taóval, akkor arra kellene fordítódnia ennek a pénznek. Arra 
kellene fordítódnia, hogy az utánpótlást támogassuk majd belőle, és mondjuk, ne a 
profi sportot, mert különböző kiskapukkal ezt is meg lehet csinálni. Erről beszélünk, 
államtitkár úr, hogy hogyan lehet valóban normálisan és átláthatóan csinálni ezt a 
dolgot.  

De még egyszer kérdezem, ha erre tud, válaszoljon már nekem, legyen oly 
kedves, hogy akkor miből működik most a nonprofit zrt., miből fog működni addig, 
amíg nem jut taopénzhez, és hogyha taopénzhez jut, akkor ezzel a pénzzel mi lesz, amit 
addig ráfordítottunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Államtitkár úr válaszolt minden 

egyes, a bizottság napirendjét érintő, tehát a módosító javaslatokkal foglalkozó 
kérdésre. Az általános vita jelenleg nem tartozik a bizottság napirendjei közé, az a 
parlamentben lefolyt, így tehát államtitkár úrnak erre nem kötelessége válaszolni. 
Ennek ellenére, ha államtitkár úr szeretne az általános vitával kapcsolatban 
elhangzottakra válaszolni, akkor válaszol (Tállai András nemet int.), ha nem szeretne, 
akkor házszabályszerűen nem válaszol, a képviselő meg tudja, hogy mi az általános vita 
meg mi a módosító javaslatokról szóló vita közötti különbség. Így tehát 
határozathozatal következik. (Szilágyi György: Aztán majd megnézhetitek 
magatokat, hogy mit csináltatok.)  

Az 1. hivatkozási számon kormánypárti módosító javaslat került benyújtásra 7 
pontban. Szokásainknak megfelelően erről egyben tudunk szavazni. A kormány 
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támogatja, ha jól emlékszem államtitkár úr szavaira, tehát szavazás következik. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
javaslatot a bizottság támogatta. 

Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról történik szavazás. 
(Közbeszólásra:) Bocsánat, most erről döntöttünk. 

Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell még 
döntenünk. Értelemszerűen a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
javaslatot a bizottság elfogadta.  

Bizottsági előadónak Salacz képviselő urat javaslom. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) 

A bizottság egyhangúlag támogatja. 
Kisebbségi előadó? (Dr. Tóth Bertalan, Szilágyi György és Fodor Gábor 

jelentkezik.) Fodor képviselő úr is jelentkezik. Hárman? (Dr. Tóth Bertalan: Nem, 
akkor én átadom kettejüknek.) Akkor Szilágyi képviselő úr és Fodor képviselő úr 
felesben, jó. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Más napirendi pontja a bizottságnak nincsen. Munkájukat köszönöm, a 
bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)  

Balla György 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Podmaniczki Ildikó, Szűcs Dóra, 
Barna Beáta, Vicai Erika, Madarász Mária és Bihariné 
Zsebők Erika  


