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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! A mai ülésünket megnyitom. Ismertetem a helyettesítési rendet: 
Répássy alelnök úr Dunai Mónikát, Vécsey László Hende Csabát, Szűcs Lajos Horváth 
Lászlót, Kucsák László B. Nagy Lászlót, Pesti Imre Selmeczi Gabriellát, Hadházy 
Sándor Mengyi Rolandot, Vas Imre Mátrai Mártát, Gőgös Zoltán Hiszékeny Dezsőt, 
Harangozó Tamás pedig Kiss Lászlót helyettesíti. A fentiekre is figyelemmel 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

Képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot kézhez kaphatták. 
Indítványozom, hogy a 2. napirendi pontként feltüntetett, a külképviseletekről és a 
tartós külszolgálatról szóló T/9784. számú törvényjavaslat tárgyalására a mai ülésen 
ne kerüljön sor. Szintén indítványozom, hogy a T/9894. számú népszavazási 
törvényjavaslat megtárgyalására ne a mai napon kerüljön sor, tehát a 6. napirendi 
pont elhagyását is javasolom. Így most a 2. és 6. napirendi pont elhagyásával 
módosított formában teszem fel szavazásra a napirendi javaslatot. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot 25 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 

Soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, alaptörvény-ellenesség miatt visszaküldött 
törvény… (Jelzésre:) Ügyrendi kérdésben Gőgös Zoltán képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

Gőgös Zoltán ügyrendi javaslata 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Érdeklődők! Elnök úr jelezte, hogy a mai tárgyaláson én 
fogom helyettesíteni Hiszékeny Dezsőt. Erre azért van szükség, mert ma zárult le az a 
koholt vádak alapján tartott per, amiben felmentették. Én felszólítom Répássy 
képviselőtársamat, hogy kérjen tőle itt az ülésen nyilvánosan bocsánatot azokért a 
kijelentéseiért, amiket itt ezen a bizottsági ülésen is és a parlamentben is 
számtalanszor megtett egy koholt, mocskos, szemét vád alapján.  

 
ELNÖK: Elnézést, ez nem ügyrendi javaslat. Ügyrendi javaslatról lehetne csak 

tárgyalni, úgyhogy ezt ilyen javaslatnak nem tudom tekintetni. (Dr. Répássy Róbert: 
Én emeltem ellene vádat?) A hírekből mindannyian tudjuk, hogy egy elsőfokú 
döntésről van szó, tehát képviselő úr legalább azt várja meg, hogy az ítélet így vagy 
úgy jogerős legyen, ezt követően meg más politikai akció keretében és nem az 
ügyrendi indítvány egyébként nem erre való kereteit felhasználva szólítson föl bárkit 
bármire.  

Ennek megfelelően most folytathatjuk az ügyrendi javaslatnak szánt, nem 
ügyrendi felszólalás után a napirend megtárgyalását. 
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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/9380. számú törvényjavaslat   
(Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt 
visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 79. §-a alapján) 

Tehát soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. 
törvény megtárgyalása, amelyet alaptörvény-ellenesség megállapítása miatt kell újra 
megtárgyalnunk. A köztársasági elnök visszaküldő levelét az alaptörvény-ellenességre 
tekintettel T/9380/13. szám alatt kaphatták meg képviselőtársaim.  

Köszöntöm Péterfalvi Attila elnök urat, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnökét; Bánki Erik képviselő urat az előterjesztők 
képviseletében, és külön köszöntöm Tállai András államtitkár urat a kormány 
képviseletében. 

Módosító javaslatként a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 
kormánypárti saját módosító javaslatát képviselőtársaim megkapták. Megadom a szót 
az előterjesztő képviseletében Bánki Erik képviselő úrnak. Parancsoljon! 

Bánki Erik hozzászólása 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Elnézést kérek, egy kicsit rekedt a hangom, ezért nehezen, 
de megpróbálom érthető módon elmondani az álláspontunkat.  

Mint képviselőtársaim valamennyien tudják, az Alkotmánybíróság döntésével 
egy olyan új helyzet állt elő, amely tisztázta azokat a kérdéseket, amelyek még a 
törvényjavaslat benyújtásakor itt a Törvényalkotási bizottság előtt, illetve a parlament 
plenáris ülésén is elhangzottak, azaz azt, hogy a jegybank által létrehozott 
alapítványok által kezelt pénz közpénznek minősül vagy sem. Az Alkotmánybíróság 
álláspontja egyértelmű volt e tekintetben, ezzel gyakorlatilag ki is jelölte azt az irányt, 
amit a törvény módosításával el kell érnünk.  

Én azt gondolom, hogy az a módosító javaslat, amely most a képviselőtársaim 
előtt fekszik, minden tekintetben megfelel az Alkotmánybíróság állásfoglalásának. 
Csak azok a jegybank által alapított gazdasági társaságok képezhetnek kivételt az 
adatközlési kötelezettség alól, amelyeknek a piaci versenyben ez az adatközlési 
kötelezettség versenyhátrányt okozna. Tulajdonképpen megegyezik a szabályozás 
azzal a postatörvény módosításában foglalt feltételrendszerrel, amelyről az 
Alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmányos.  

Ilyen értelemben azt gondolom, hogy ha ezt a törvényjavaslatot 
képviselőtársaim támogatják, és a parlament elfogadja, akkor az általunk benyújtott 
törvényjavaslat olyan értelemben kerül módosításra, hogy minden formai 
követelmény tekintetében kiállja az alkotmányosság próbáját, és megfelel azoknak az 
elvárásoknak, amelyeket a benyújtáskor is támasztottunk vele szemben. Tehát 
kivonja a jegybanki eljárásokat egyébként a Ket. által megállapított, túlságosan rövid 
határidők alól, ily módon az állampolgárok és a pénzügyi szervezetek érdekeit tudja 
képviselni, hiszen lesz idő a kérelmek elbírálása során a mérlegelésre, illetve a 
jegybank által alapított gazdasági társaságok esetében nem okoz versenyhátrányt az 
információadási kötelezettség.  

Arra kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a módosító indítványt. 
Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében Tállai államtitkár úrnak 

adom meg a szót. Parancsoljon! 
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Tállai András hozzászólása 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! A kormánynak nem volt lehetősége 
megtárgyalni a módosító javaslatot, ezért hivatalos álláspontot jelen bizottsági ülésen 
képviselni nem tudok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság képviseletében Péterfalvi Attila elnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

Dr. Péterfalvi Attila hozzászólása 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Megkaptuk a bizottságtól véleményezésre a módosító szövegét, de nem volt módom 
írásba foglalni, miután most értem vissza Budapestre. Azonban a szöveget áttekintve 
azon az állásponton vagyok, hogy ez megfelel az alkotmányos korlátozás 
infotörvényben biztosított módjainak. Kétfajta korlátozásról van szó.  

Az első az ex lege titok képzése, ahol az adatfajtákra utal a Nemzeti Bank 
gazdálkodásával kapcsolatos alapfeladataival, feladataival kapcsolatos adat, ezt a kört 
is azonban leszűkíti csak azokra az adatokra, amelyek a védendő érték szempontjából 
a központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdek sérelmét jelentenék. Ezen adat 
szűkítése mérlegelési kötelezettséget von maga után; hasonló megoldás született a 
Paks II.-törvénynél is.  

A másodikfajta korlátozási lehetőség a piaci körülmények között, konkurencia 
melletti üzleti titkok védelme, ez valóban megegyezik a postatörvényben foglaltakkal, 
amelyeket akkor véleményezett a hatóság, és szintén alkotmányosnak talált. Itt is 
előírásra került, és visszautal a törvény arra az érdekmérlegelési kötelezettségre, 
amelyet az infotörvény szabályoz. Mi kiadtunk egy ajánlást általános érvénnyel, ebben 
szintén felhívtuk a figyelmet az úgynevezett közérdekűségi tesztre. Ez is benne van a 
módosítás indoklásában. És az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultsága szintén 
olyan szabály, amelynél az infotörvény kimondja, hogy a számlaszintű ellenőrzésre 
külön szabályok vonatkoznak, ugyanakkor az infotörvény szerint ez az 
információszabadságot nem lehetetleníti el, hiszen a megfelelő tájékoztatást az 
adatokról akkor is meg kell adni, de nem tételes számlaszintű másolatokkal, viszont 
az információ kiadását a törvény kötelezővé teszi. Mindezekre figyelemmel az 
Adatvédelmi Hatóság ezt a módosítást alkotmányosnak tartja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Érdemben a szakmai 
javaslatról Tóth Bertalan képviselőtársam fog majd egypár szót ejteni, mindazonáltal 
egy gondolatot ebben a körben is engedjenek meg.  

Azt gondolom, hogy a jegybank vezetőinek rendkívül nagy szerencséjük van, 
hogy az Alkotmánybíróság ezt a határozatot hozta, hiszen ha ő is megállapítja, hogy 
ezek a pénzek nem minősülnek közpénznek, akkor - ahogy annak idején Staudt 
képviselő úr elmondta - egy 230 milliárdos sikkasztást vagy hűtlen kezelést sikerült 
volna elkövetniük. Úgyhogy ez alól, úgy tűnik, mentesülni fognak.  

Azt pedig mindenki tudta - komolyabbra fordítva a szót -, hogy nagyjából ez 
lesz az eredménye ennek az eljárásnak, amiről én viszont egypár gondolatot ejtenék, 
az, ami hiányzik a TAB módosító javaslatából. Annak utána, hogy azért történtek 
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események a törvény elfogadása óta, érdemes lett volna ezt a TAB-nak is a módosító 
javaslat összeállításakor figyelembe venni; gondolok itt a jegybankelnök 5 millió 
forintra felemelt fizetésére. Lehet, hogy ezt az Alkotmánybíróság nem kifogásolta, de 
ez a rendelkezés sem lépett még hatályba eddig, úgyhogy lehetne lehetőség arra, hogy 
némi önkritikát gyakorolva a Törvényalkotási bizottság a saját módosító javaslatában 
ezt megváltoztassa.  

Történt ugyanis, hogy feltettem egy azonnali kérdést a jegybankelnöknek, és 
egy olyan választ sikerült arra adnia, ami méltán keltett, azt gondolom, az elmúlt egy 
vagy két napban közfelháborodást, legalábbis egy kisebbfajta közfelháborodást biztos 
ebben az országban, újságcikkektől kezdve magánvéleményeken keresztül. Akkor, 
amikor - és ezt elmondtuk már a korábbi vitában is, de pont e miatt az aktualitás 
miatt újra idekívánkozik - az egészségügyben dolgozóknak a fizetése nem éri el, az 
orvosokét is beleszámítva, átlagosan a nettó 92-93 ezer forintot, amikor a szociális 
szférában dolgozó emberek 70-80 ezer forintot visznek haza, akkor, úgy gondolom, a 
parlamentnek nem az az elsődleges feladata, hogy a jegybankelnök fizetését - 
egyébként eddig is többmilliós fizetését - most 5 millió forintra megemelje, és 
nemcsak az övét, teszem hozzá, hanem azokét is, akik alelnökként, vagy a Monetáris 
Tanács tagjaként, vagy esetleg a felügyelőbizottság elnökeként és tagjaiként 
dolgoznak.  

Tehát én azt gondolom, hogy ezt a cinikus hozzáállást illene már magunk 
mögött hagyni, illetve maguk mögött hagyniuk azoknak a képviselőknek, akik igennel 
kívánnak szavazni erre a javaslatra. Nem gondolom, hogy annak létjogosultsága van, 
hogy egyébként a miniszterelnök fizetésének a négyszeresét kapja meg a 
jegybankelnök. És ha már önök szeretnének konzekvensek lenni saját magukhoz, 
akkor emlékezzenek vissza arra, hogy a korábbi jegybankelnök fizetését önök 
csökkentették arra a szintre, amiről most önök fel kívánják emelni. Miért is? Azért, 
mert a régit Simor András hívták, ezt meg Matolcsy Györgynek, és ez az utóbbi kedves 
önöknek? Önök aszerint határozzák meg a fizetési besorolásokat és a fizetések 
mértékét, hogy azt egy fideszes ember tölti be vagy egy, a Fidesszel nem szimpatizáló 
ember tölti be?  

Nem akarom újra elmondani azt, csak említés szintjén feleleveníteni, hogy 
hogyan bántak önök a jegybanki fizetésekkel, hogy amikor az volt az érdekük, hogy a 
Monetáris Tanács-tagok fizetését elválasszák a jegybankelnökétől, akkor ezt tették, 
most meg éppenséggel igazodnak ezek egymáshoz, és ezért természetesen mindenki 
osztja a jegybankelnöki emelést, mármint mindenki fizetése és mindenki 
fizetésemelése. Ez így nem megy, tisztelt képviselőtársaim.  

Szeretném azt az elvi alapot hallani, hogy mi az oka annak, hogy most úgy 
gondolják, hogy egy 5 milliós jegybankelnöki fizetés nem pofátlan. Korábban meg azt 
gondolták, hogy ha 2 millió forint fölött keres valaki az állami szférában, az pofátlan. 
Azért, mert most fideszesek töltik be ezeket a pozíciókat? Mert mást nem nagyon 
tudok erre magyarázatként mondani. Ugyanis, tisztelt képviselőtársaim, az, hogy 
hogyan működik egy intézmény; mert Matolcsy György gyakorlatilag a válaszában - 
ha röviden akarom összefoglalni - azt mondta, hogy mivel a jegybank kiválóan 
működik, ezért ő megérdemli ezt a magas fizetést. Persze nézőpont kérdése, hogy a 
jegybank jól működik vagy nem, de az állami szférában, az állami beosztásoknál 
bizony nem azt szokás figyelembe venni, hogy valamilyen intézmény jobban vagy 
rosszabbul működik, hanem egy egyébként általában törvény által ettől függetlenül 
meghatározott fizetést szokás adni. Teljesen mindegy, hogy az országgyűlési 
képviselők közül ki hogy végzi a munkáját, ugyanannyit keres mindegyik. Magyarán 
szólva, itt nem a teljesítményen múlik. És azt, hogy egyébként a korábbi 
jegybankelnöknek méltányosnak ítélt fizetéstől most önök eltérnek, és ezt felemelik, 
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nem nagyon indokolja semmi, és Matolcsy György se nagyon tudott erre a válaszában 
mit mondani.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha önök azzal egyetértenek, hogy talán az 
ország számára fontosabb az, még ha szimbolikus jellege is van egy ilyen 
fizetésemelésnek, és a költségvetésben ez alig látszik meg, hogy elsősorban és először 
is azoknak a fizetését kéne felemelni, akiknek olyan alacsony, hogy gyakorlatilag 
nyomorognak belőle, az, hogy önök a nyugdíjasoknak 0,9 százalékos nyugdíjemelést 
kínálnak a következő évre, és ehhez képest emelik meg most, ugyanabban az 
időpontban a jegybankelnöki fizetést, ez egész egyszerűen felháborító.  

Úgyhogy én még egyszer azt kérem - főleg az elmúlt események tükrében - a 
képviselőtársaimtól, hogy tegyék meg, hogy újra megfontolják ezt a szándékukat, és 
elsősorban nem arra törekszenek, hogy a jegybankelnök keressen annyit, mint az 
osztrák kollégája, hanem arra törekedjenek, hogy az egészségügyi dolgozók, a 
szociális szférában dolgozók és az oktatók, a tanárok keressenek annyit, mint az 
osztrák kollégáik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla György alelnök úré a szó. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Itt többször 

elhangzott a „pofátlan” szó Bárándy képviselő úr hozzászólásában. (Dr. Bárándy 
Gergely: Csak idéztem!) Én egyetértek vele, vannak hozzászólások, amelyek 
egyébként kimerítik a pofátlanság határát, mert olyan érdekes párhuzamokat tud 
hozni a képviselő úr, hogy döbbenet.  

Az egészségügyi dolgozóktól önök elvettek egyhavi bért, Simor András fizetését 
eszükbe nem jutott egyébként egy forinttal is csökkenteni. Simor András fizetése és a 
jegybanki vezetők fizetése jelentősen magasabb volt, mint most a megemelt bér. És 
nemcsak a bére volt magasabb, tisztelt képviselő úr, hanem kaptak mindenféle 
jutalomnak álcázott, remek pénzeket, ami azt eredményezte, hogy a regnálásuk alatt 
százmillió forint körüli fizetésre, bérre tettek szert aközben, miközben önök elvettek a 
nyugdíjasoktól egyhavi nyugdíjat, miközben önök elvettek az egészségügyi 
dolgozóktól egyhavi bért (Gőgös Zoltán: Visszaadtátok?), miközben önök elvettek a 
pedagógusoktól egyhavi bért. És ezek után hoz ön ilyen párhuzamot ide? Ezek után 
képes erre?  

Mi a különbség a két jegybankelnök között? Nézzük meg! Például Simor 
András alatt a jegybank végig veszteséges volt. (Dr. Bárándy Gergely: Viszont sokkal 
jobb volt a forint!) Végig veszteséges volt. Simor András alatt folyamatosan emelték 
az alapkamatot (Közbeszólások az ellenzéki képviselők körében.), lehetetlenné téve 
ezzel egyébként a normális magyar gazdaságot. Ezt nem én kifogásoltam akkor, 
hanem az összes szocialista képviselőtársam, aki a Költségvetési bizottságban ült. 
Simor András alatt egyetlenegy program nem indult, ami a vállalkozásoknak nyújtott 
volna kedvezményes hitelt; érdekes módon most működnek ezek a programok. Simor 
András egyetlenegy dologhoz adta a nevét, az IMF-hitel felvételéhez, amit most kellett 
visszafizetnünk. Csak ennyi a különbség a két jegybankelnök között úgy, hogy az 
emelt fizetéssel sem éri el Matolcsy György jövedelme Simor András jövedelmének a 
felét sem.  

Ezek után ilyen hozzászólást tenni, képviselő úr, tényleg kimeríti a pofátlanság 
határát. (Dr. Bárándy Gergely: Az alapítványokból mennyit keres például?)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy 

hallgassa végig a felszólalókat, mi is végighallgattuk Bárándy alelnök urat is és 
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mindenkit, úgyhogy Balla alelnök urat is ugyanez a figyelem megilleti. Szót fogok adni 
mindenkinek, most például Staudt Gábornak. Parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Ezek a módosító javaslatok csak néhány problémát oldanak meg véleményem szerint. 
A legjobb lett volna - látva az Alkotmánybíróság döntését - az egész javaslatot 
visszavonni és nem zárószavazásra küldeni. 

El is mondom, mi az a probléma, ami szerintem még mindenképpen fennáll, és 
ebben a jelen lévő szakértők, különösen Péterfalvi elnök úr véleményét is várnám, 
lévén, hogy én nyilván nem vagyok oly szaktekintély ebben a témában, mint ő, vagy 
sokan, akik jelen vannak. De én még mindig úgy gondolom, hogy egyébként az önök 
által benyújtott javaslat indokolásában is nagyon szépen idézik azt, hogy az 
Alkotmánybíróság mire hivatkozással dobta vissza ezt a rendelkezést, és a (2) 
bekezdésben azt is, hogy az adatfajták meghatározása kell ahhoz - az infotörvény 27. § 
(2) bekezdésének pontjait figyelembe véve, s itt az e) pont az, ami indokolás lesz -, a 
27. § (2) bekezdés e) pontja pontosan azt írja elő, hogy azokban az esetekben lehet 
közérdekű adatokat nyilvánosságra hozni, ha e jogot egy másik törvény, jelen 
pillanatban amelyet most szabályozni próbálunk, az adatfajták meghatározásával, 
jelen pillanatban az e) pontra hivatkozással, tehát a központi pénzügyi vagy 
devizapolitikai érdekből ezt korlátozza. Tehát itt van előttünk egy törvény, amely 
hivatkozik az e) pontra mint az infotörvény hivatkozási alapjára, de az adatfajtákkal 
adós marad. Itt le kellene írni, hogy mely adatfajták tekintetében lehet ezt korlátozni, 
ha az infotörvénynek az egyébként önök által is az indokolásban idézett rendelkezését 
nézzük, és egyébként nagyon helyesen bele is írták az Alkotmánybíróságot idézve, 
hogy az adatfajták meghatározása is szükséges. 

Ha adatfajtának tekintendő az MNB cégeinek bármely feladata ellátásával 
kapcsolatban kezelt adatok bevitele, akkor lehet, hogy én tévedésben vagyok, hogy ezt 
mennyire kell szűken értelmezni, de véleményem szerint, ha adatfajtát vár el az 
infotörvény, akkor erre nem lehet azt mondani, hogy bármi, ami ott van. Én tehát úgy 
gondolom, ez még mindig nem állja ki a jogi hierarchia próbáját és így az 
alkotmányosság próbáját sem, ha így fogjuk elfogadni. S bár az alapítványoknál 
valóban egy nagyon fontos és a legsúlyosabb dolgot orvosolja, de hogy a többi cégnél, 
többségi, kizárólagos tulajdonában álló MNB-cégeknél az adatfajták esetében a 
„bármely feladat ellátása” szerepel, ennyi erővel nyilvánvalóan megint csak egy 
biankó csekket töltünk ki, és tulajdonképpen nem határozzuk meg, hogy mely 
adatokra vonatkozik. S így, ebben a formában egyébként az infotörvénnyel megint 
csak nem lesz összhangban. 

S egyébként a törvénymódosító javaslat, amelyet beterjesztenek, a saját 
indokolásával sincs összhangban - de természetesen ez még a kisebb baj, mert az 
indokolást át lehet írni. Persze az infotörvényt is, de jelen pillanatban erre még nem 
tettek javaslatot. Köszönöm. 

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

Képviselőtársaim! Hadd kezdjem azzal ezt a vitát, hogy szerintem érdemes a vita 
elején kimondani a legfontosabb dolgot, nevezetesen azt, hogy amiről vitatkozunk 
hetek-hónapok óta, abban az Alkotmánybíróság döntése tiszta helyzetet 
eredményezett: nevezetesen kimondta, hogy közpénzekből gazdálkodik a Nemzeti 
Bank. Tehát az a vita, ami erről zajlott, hogy most vajon közpénz vagy nem közpénz, 
ami az alapítványokban van, ez egyértelműen eldőlt: tehát közpénzekről van szó. E 
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tekintetben helyes, hogy ezeknek a közpénzeknek átláthatóknak kell lenniük, az 
adatokat nyilvánosságra kell hozni ezzel kapcsolatban, mert nekünk, polgároknak a 
befizetéseinkről van szó, a mi pénzünkről - ugye, a közpénz pontosan ezt jelenti -, 
ezeknek nyilvánosaknak kell lenni, nem lehet elrejteni a nyilvánosság elől. És az is 
helyes egyébként és helyénvaló, hogy az Állami Számvevőszék innentől fogva 
ellenőrizni fogja az alapítványok működését. Tehát idáig szerintem ez a dolog 
rendben lenne, és ezt érdemes kimondanunk, hogy végre sikerült jó irányba terelni 
ezt a vitát. Nekünk, ellenzékieknek, akik kezdettől fogva kritizáltuk - mi, liberálisok 
talán a legintenzívebb kritizálók közé tartoztunk - a jegybank ez irányú politikáját és 
tevékenységét, az álláspontunk megerősítést nyert az alkotmányossági szinten is az 
Alkotmánybíróság által. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ezt mondjuk ki.  

Egyébként pedig ezzel a törvényjavaslattal persze vannak azért más típusú 
problémák. Tehát amit most ez előbb elmondtam, idáig rendben lenne a dolog, de 
van más típusú probléma. Mielőtt erre rátérnék, engedjék meg, hogy néhány dologra 
az itteni vitában hadd reagáljak. Értelemszerűen a minősítésekre nem szeretnék 
reagálni - én magam, ismernek képviselőtársaim, mindig tartózkodni szoktam attól, 
hogy bizonyos színvonal alá menjünk a vitában, tehát nem szeretnék jelzőket 
mondani és egyebeket a képviselőtársaim megnyilvánulására -, de Balla alelnök úrnak 
szeretnék pár dolgot mondani. Ugyan nem tartózkodik a teremben éppen, ezek 
szerint az utókornak vagy a jegyzőkönyvnek mondanám, illetve azoknak, akik 
figyeltek a vitára.  

Azt azért érdemes tisztázni, hogy azt, hogy nyereséges vagy veszteséges a 
jegybank, hát, hogy is mondjam…, nagyon kívülállónak kell lenni, hogy valaki ezt a 
kérdést ilyen módon vesse fel. Ugyanis a jegybanknál nem értelmezhető ez a 
probléma. A jegybanknak nem az a feladata - ha valaki tudja, mi a Magyar Nemzeti 
Banknak a dolga -, hogy nyereséget termeljen, és nem lehet a jegybanknak felróni 
hibaként, ha ne adj’ isten, veszteséges lenne. Mert nem ez a dolga. Tehát ez egy 
rosszul értelmezett felfogás. A jegybanknak egyébként jelen pillanatban a nyeresége 
abból származik, hogy gyengül a forint, és tudjuk, hogy a devizahitelek átváltásából is 
egyébként származott nyeresége. A jegybank működése törvény szerint, a 
költségvetési törvény szerint, ha veszteséges, és egyébként az állam érdekei 
szempontjából, a monetáris politika folytatása szempontjából lehet veszteséges, nem 
véletlen, hogy a költségvetésnek ki kell pótolnia, ez nem azt jelenti, hogy rosszul 
gazdálkodott, hanem olyan feladatokat látott el, amiből épp aktuálisan vesztesége 
származott; ha nyeresége van, nem azért van nyeresége, mert jól gazdálkodott, hanem 
olyan feladatokat látott el, amiből éppen akkor felhalmozódás van a jegybanknál. 
Ezek a pénzek, mint ahogy az Alkotmánybíróság kimondta, mindig a mi pénzeink, 
ezek közpénzek, és nincs köze egy átlag gazdasági szereplőnek a nyereséges vagy 
veszteséges működéséhez. Tehát ezt azért érdemes tisztába tenni, mielőtt ilyen 
megjegyzéseket teszünk. 

A másik: a jegybank politikájáról lehet vitát folytatni, érdemes is szerintem; 
semmi sem fekete és fehér. Nem gondolom, hogy a Matolcsy György előtti időszakot 
csak pozitívan vagy csak negatívan lehet fölvetni, és azt sem gondolom, hogy azt a 
jegybankpolitikát, amelyet a mostani elnök folytat, csak negatívan vagy megint csak 
pozitívan lehet fölvetni. Egy dolog van viszont, amiről én azt gondolom liberálisként, 
hogy csak negatívan tudom fölvetni a jelenlegi elnök politikájában: ez éppen az 
alapítványok működése, pont a közpénzekhez való hozzáállás. Nekem az minden 
szinten elfogadhatatlan, hogy a jegybank a mi pénzünket, az adófizetők pénzét 
alapítványokba önti bele százmilliárd számra; ezeket mostanáig teljesen tisztázatlan 
és átláthatatlan módon költötte el - a mi pénzünkről van szó, hangsúlyozom -, ezekből 
nemzetközi irodahálózatot működtet, nagy értékű festményeket vásárol, különböző 
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ingatlanvásárlásokba tölti bele ezt a pénzt, mindenféle felhatalmazás, mindenféle 
kontroll, mindenféle normális, a választók által átlátható és nyilvánosságra hozott 
ellenőrzés lehetősége nélkül. Ez minden tekintetben elfogadhatatlan! Tehát a 
jegybankkal és a jegybank működésével ez a legnagyobb probléma jelen pillanatban. 
Ebben nincs olyan elem e tekintetben, éppen az alapítványok működtetésében, a 
közpénzek felhasználásában, amiben bármely elem elfogadható lenne. A jegybank 
monetáris politikájáról, hangsúlyozom, lehet egy értelmes vitát folytatni, mert ott 
vannak jó elemek és vannak rossz elemek, azt gondolom. Itt egy momentum nincs, 
ami elfogadható lenne. Tehát ez a lényegi kérdés ebben az egészben.  

Ezért, visszakanyarodva arra, amit mondtam az elején, a törvényhez való 
viszonyunknál nem egy mellékes kérdés, a legpopulistább része ennek a törvénynek a 
jegybankelnök és helyettesei fizetésének a kérdése. Az az igazság, hogy én mindig 
liberálisként is határozottan a mellett szoktam állást foglalni, hogy persze, még 
egyszer hangsúlyozom, az ilyen kérdések mindig populista felvetések, de 
természetesen az embereket mérhetetlenül izgatja. És az az igazság, hogy itt a 
Fidesznek komoly felelőssége van abban, hogy az előző jegybanki vezetésnél 
kampányt folytatott annak érdekében, hogy itt a jegybanki vezetők milyen hatalmas 
fizetésekkel rendelkeznek. Egy ilyen kampány után szerintem nem lehet azt 
megcsinálni ebben a törvényben, hogy a mostani jegybankelnök fizetését fölemelik! 
Ezek gyenge érvek. Persze, lehet hivatkozni arra, hogy annak idején még kaptak ilyen 
juttatást, olyan juttatást; ezt mindannyian tudjuk, hogy ezek gyenge érvek. Tehát az 
után, hogy Simor Andrásék ellen, még egyszer hangsúlyozom, akiket egyébként 
szakmailag nyilván lehetne értelmes szinten kritizálni és megdicsérni bizonyos 
dolgokért, a legfontosabb kampány ellenük az volt, hogy mennyi pénzt keresnek, 
majd ez után fölemelik Matolcsy György fizetését - menjenek el és álljanak oda a 
választók elé, én azt javasolom a képviselőknek, próbálják ezt elmagyarázni! Mert 
kizártnak tartom, hogy lesz olyan fórum, ahol azt fogják mondani, hogy hm, tényleg, 
elfogadjuk, igazuk van, ez tényleg egy helyes dolog. Ez védhetetlen és elfogadhatatlan! 

Ezért mi ennél a törvénynél jelen formájában tartózkodni fogunk. Számunkra 
azok az elemek, amelyeket említettem, elfogadhatatlanok; egyébként a javítás helyes 
irányú, ami megtörtént az Alkotmánybíróság döntése után. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tóth Bertalan képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Mielőtt a szakmai észrevételeimre rátérnék, én is tennék egy-két megjegyzést Balla 
képviselő úr felszólalásával kapcsolatban, anélkül, hogy nagyon ismételném azt, amit 
Fodor képviselő úr elmondott. Egy dologra azonban szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy minden szakértő és hozzáértő elemző leírta már, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
nyeresége a gyenge forint miatti árfolyamnyereségből származik, és érdemes lenne a 
devizahitelesekkel is megbeszélni ezt a kérdéskört. Ráadásul ezt a nyereséget, ahogy 
Fodor képviselőtársam is elmondta, úgy használta föl a Magyar Nemzeti Bank, hogy 
nem fizette be a magyar költségvetésbe, amiből 260 milliárd forint erejéig azért sok 
mindent meg lehetett volna oldani, gondolok itt az oktatás helyzetére, az egészségügy 
katasztrofális helyzetére. De nem ezt az utat választotta, hanem valóban kitolta ezt a 
pénzt különböző alapítványokba. Az alapítványok pedig ennek jelentős részét, közel 
200 milliárd forintot állampapírba helyeztek költségvetés-finanszírozás céljából, amit 
már az Európai Központi Bank is észrevételezett, hiszen van egy olyan EU-s szabály, 
hogy tiltott monetáris finanszírozás, tehát a monetáris finanszírozás tilalma, ami, azt 
gondolom, kiterjed a Magyar Nemzeti Bank alapítványaira is. Tehát itt egy ilyen 
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bújtatott megoldást választottak, a fennmaradó részt pedig mindenfélére elköltötték, 
amit Fodor képviselőtársam is mondott.  

Az pedig, hogy önök, tehát a fideszes képviselők és a jegybank elnöke nem jön 
ki a fizetéséből, ez teljesen egyértelmű; lehetnének őszinték is, hogy nem jövünk ki a 
pénzből, amit kapunk a megbízatásaink után, és ezért kell emelni. Ugye, most egy 
képviselőjük például EU-s támogatást vett igénybe mosógépvásárlásra. Tehát értjük 
mi ezt, hogy fontosak az ilyen források. És azt is érdemes megemlíteni, hogy a 
jegybank alapítványainál működő kuratóriumi tagok, a jegybank cégeinél lévő 
felügyelőbizottsági tagok, az alapítványok cégeinél lévő igazgatósági és 
felügyelőbizottsági tagok, most, hogy már kénytelen volt a Nemzeti Bank 
nyilvánosságra hozni az adatokat, tudjuk, hogy évente közel félmilliárd forintnyi 
fizetést kapnak ebből a nyereségből. Tehát büszkélkedhetnek önök, meg Matolcsy 
György is büszkélkedhet ezzel a nyereséggel, csak ezt a nyereséget haverok, rokonok, 
barátok zsebébe tömködik, évente félmilliárd forintot! Ezzel lenne érdemes 
szembesülni, és itt most nemcsak a jegybankelnök fizetéséről van szó. Egy 
kuratóriumi elnök 1,3 millió forintot keres havonta. Megérdemli, azért, hogy aláírja az 
állampapír-lejegyzési ívet, ezért kap havonta 1,3 millió forintot. Jelzem, Matolcsy 
György is mint az egyik alapítvány kuratóriumi elnöke.  

De rátérve a javaslattal és a háttéranyaggal, illetve a Törvényalkotási bizottság 
kezdeményezésével kapcsolatos álláspontunkra, Staudt képviselőtársam már elkezdte 
elemezni, és én egyetértek vele, s szeretném Péterfalvi Attila figyelmét is felhívni arra 
a szabályozásra, amely a Magyar Nemzeti Bank cégeivel kapcsolatos: itt központi 
pénzügyi vagy devizapolitikai érdekekre történő adatkiadás-megtagadási ok kerül be 
a törvénybe, amit én nagyon tágnak érzek, tehát nem kellőképpen konkrétnak. Tartok 
attól, hogy későbbi adatigénylési perekben ezt az indokot nagyon sokszor fogjuk 
olvasni; ami leginkább izgatja a közvéleményt, különösen a szakmai közvéleményt, a 
bankvilágot, az MKB bank eladása, amely MNB-cég. Tehát ha ezzel kapcsolatos 
adatigénylésre sor kerül a későbbiekben, én tartok attól, hogy az elutasító levélbe ez a 
rendelkezés kerül majd bele, hogy központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdek miatt 
nem adják ki ezeket az adatokat, és nem fogjuk megismerni, hogy egy ilyen ügyletben 
a közpénzt hogy használták fel. Tehát én ezt gumiszabálynak érzem, nem érzem elég 
konkrétnak. Ráadásul úgy, hogy maga a törvény már szabályoz és konkretizál 
adatokat, amelyek tíz vagy harminc évig titkosak, és ez a mostani rendelkezés ezt 
oldja. A 137. § (1) bekezdése azt írja, hogy „a deviza- és aranytartalék mértékére, 
összetételére, a tartalékkezelés során kötött egyedi ügyletekre vonatkozó adatok, 
tartalékkezeléssel összefüggő döntések és belső szabályok”, amennyiben azok nem 
minősített adatok, abban az esetben tíz évig nem nyilvánosak. Ez igen konkrét és 
elfogadható szabályozás. Vagy az, hogy „a Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási 
Tanács és az Igazgatóság döntéseinek meghozatalára irányuló eljárás során készített 
vagy rögzített, az alapvető feladata ellátásával kapcsolatos döntés megalapozását 
szolgáló adat a keletkezésétől számított harminc évig nem nyilvános”. Ezek tehát 
konkrétan megfogalmazásra kerülő adatkörök, míg ez a mostani rendelkezés központi 
pénzügyi és devizapolitikai érdeket jelöl meg. Az a probléma, hogy bármire rá lehet 
majd húzni ezt az indokot, és utána lehet pereskedni, a bíróság pedig hogy most 
tudja-e mérlegelni vagy nem… Amúgy a paksi szabályozásnál is ezt kifogásoltuk, hogy 
valami nemzetbiztonsági érdek vagy sem, a bíróság tudja-e ezeket mérlegelni - én 
bízom benne, hogy igen. De én tartok attól, hogy ez korlátozza a közérdekű adathoz 
való hozzáférést és azt az alapjogot, amely rögzítésre került az Alaptörvényben is.  

A másik szakmai kifogás az MNB által létrehozott cégek közérdekű adatainak 
megismerhetőségére vonatkozó, az üzleti tevékenység végzése szempontjából 
aránytalan sérelemre hivatkozással történő megtagadási okkal kapcsolatos, ami szó 
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szerint megfelel a postatörvényben rögzített szöveggel. Az Alkotmánybíróságnak itt is 
volt egy döntése, amely kimondta, hogy ez tartalmi változást nem jelent az 
infotörvényben már szabályozott rendelkezésekhez képest, vagyis nem jelent 
jogkorlátozást a korábbi gyakorlathoz képest, a rendes bíróságok mérlegelési 
jogkörébe tartozik. Itt szeretném felhívni a Posta ügyével kapcsolatban egy konkrét 
esetre Péterfalvi Attila elnök úr figyelmét, hogy erre a szabályozásra hivatkozással írt 
elő nekem a Posta 76,5 millió forintnyi fizetési kötelezettséget. Ez azért már olyan 
összeg, ami, azt gondolom, korlátozó, tehát engem korlátoz az alapjogom 
gyakorlásában, korlátoz az állampolgári jogom gyakorlásában, hiszen egyértelmű, 
hogy nem tudom előteremteni ezt az összeget. És pont az a rendelkezés alapozza ezt 
meg a Posta szerint, amelyet az Alkotmánybíróság átengedett. Holott az 
Alkotmánybíróság kimondta, hogy nem tartalmaz korlátozást, a valóság pedig azt 
mutatja, hogy ezt mégis úgy értelmezi egy állami cég, hogy egy ilyen összeget ír elő, 
tehát korlátozza az alapjogom. És ettől tartok a Magyar Nemzeti Bank cégeinél is, 
hogy ha mondjuk, majd adatigényléssel fordulok a Nemzeti Bank cégeihez, akkor 
majd ők is előírnak, nem tudom, hány millió forintot, mondván, hogy bocsánat, 
nekem le kell ellenőriznem, hogy ez üzleti titok vagy nem. És az is előfordulhat, hogy 
mondjuk, én kifizetném ezt a rengeteg pénzt, ő pedig odaadna egy kisatírozott papírt, 
hogy megvizsgáltuk, üzleti titok, ennyi. És mehet az ügyfél a bíróságra, miközben 
kifizette ezt a pénzt, ami persze teljesen nonszensz. Azt gondolom tehát, hogy ez is 
alapot ad. Ráadásul, ha viszont úgy értelmezzük, ahogy az Alkotmánybíróság ezt 
értelmezte, akkor teljesen felesleges beilleszteni ilyen rendelkezést a törvénybe, 
hiszen az Alkotmánybíróság szerint nem jelent korlátozást a korábbi gyakorlathoz 
képest.  

A harmadik szakmai észrevétel: belekerül a javaslatba - gondolom, a Magyar 
Nemzeti Bank elnökének tanácsára vagy instrukcióira, hiszen ő ezt a parlamentben is 
felvetette - az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogköre. Azt gondolom, problémás, 
hogy ez ebben a törvényben kerül szabályozásra, ez jogtechnikai megoldásként 
abszolút nem szerencsés, hiszen az Állami Számvevőszékről szóló törvényben nem 
szerepel a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ellenőrzési jogköre. Tehát 
szerencsésebb lett volna az Állami Számvevőszékről szóló törvényben rögzíteni ezt, 
hogy az Állami Számvevőszék felügyeli és ellenőrzi. Itt most ellenőrizheti ezeket az 
alapítványokat.  

És azt is kifogásolom, hogy az alapítványok cégeire már nem terjed ki az Állami 
Számvevőszék ellenőrzése, holott tudjuk jól, hogy azokat a pénzeket, amiket nem 
kötöttek le állampapírba, öt darab, az alapítványok által alapított cégbe toltak ki akár 
törzstőkeként, akár bármilyen módon. Tehát majd elmegy az Állami Számvevőszék az 
alapítványhoz, megállapítja, hogy volt kuratóriumi döntés, és hatmilliárd forintot 
odaadott ennek a cégnek, és ez szabályos volt. Azt viszont már nem vizsgálja az Állami 
Számvevőszék, hogy az alapítvány cége mit csinált ezzel a hatmilliárd forinttal, tehát 
itt már megint egy trükközésről van szó. Tehát nem tudjuk ezt a szabályozást így 
elfogadni. Azt javasoljuk, hogy az Állami Számvevőszékről szóló törvénybe kerüljön 
be, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványait ellenőrizze az Állami Számvevőszék, és 
a Magyar Nemzeti Bank alapítványai által alapított gazdasági társaságokat is 
ellenőrizze az Állami Számvevőszék, hiszen ők ugyanúgy közpénzzel gazdálkodnak, 
mert akármennyire is átkerül ez a pénz az alapítványtól a céghez, nem veszíti el a 
közvagyon jellegét. Azt gondolom, az Alkotmánybíróság ebben teljesen egyértelműen 
fogalmazott. 

A negyedik kifogás - és ez kérdés is leginkább Tállai András államtitkár úr felé, 
vagy lehet, hogy nem, hanem a Magyar Nemzeti Banknak kell ezt egyeztetni, tehát 
lehet, hogy nem jó, hogy a kérdést önnek teszem föl, de hátha önök közül tud erre 
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valaki válaszolni. Eddig fő kifogás volt a Nemzeti Bank-törvény módosításával 
kapcsolatban, hogy nem került egyeztetésre az Európai Központi Bankkal, holott erre 
kötelezettsége van a magyar államnak. Tehát kérdezem én, hogy ezt a módosítást 
egyeztették-e az Európai Központi Bankkal, és ha igen, akkor ennek a banknak mi 
volt a véleménye vagy az állásfoglalása a törvénnyel kapcsolatban.  

Várom a válaszokat. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előttem szólók 

nagyjából elmondtak mindent szakmailag, úgyhogy én nem szeretném megismételni, 
és húzni képviselőtársaim idejét, két nagyon rövid gondolatot vetnék csak fel. Az 
egyik, hogy örültem volna annak, ha esetleg Kósa Lajosnak meghallgathattuk volna a 
véleményét, hiszen Bánki Erik ott állt mellette, amikor kioktatta az újságírókat és a 
közvéleményt is arról, hogy a közpénz mikortól nem közpénz; megmagyarázta, hogy 
mindenki rosszul látja, ő látja ezt jól. Aztán itt van előttünk ez a törvény újra - 
egyébként helyesen -, amely most már ki fogja mondani, hogy akkor mégiscsak 
inkább mindenki más látta jól ezt a kérdést, és nem Kósa Lajos. 

A másik: Balla képviselő úrra szeretnék reagálni, hiszen azért képviselő úr nem 
hallotta az ön felszólalásával kapcsolatos előző két reakciót képviselőtársaimtól. Nem 
akarom azokat megismételni, majd vissza lehet nézni a jegyzőkönyvből, de itt most 
szóba került megint az, hogy vajon a Fideszt mennyire támadjuk és az ellenzék 
mennyire támadja állandóan alaptalanul és hasonlók. Balla képviselő úr, el szeretném 
önnek mondani, hogy én még emlékszem 2010-re - gondolom, ön is emlékszik -, 
amikor nagyon helyesen egyébként a Fidesz-kormány fölvetette azt a kérdést, hogy 
vajon Simor Andrással kapcsolatosan minden rendben működik-e. És önök azt 
mondták, hogy bérplafont kell bevezetni, mert pofátlan fizetéseket kap; aztán 
felhozták azt is, hogy az offshore lovagok kora lejárt Magyarországon. Mondom, 
2010-ről beszélünk. Eltelt hat év, 2016-ban Simor Andrást és a Fideszt nagyjából két 
dolog kötheti össze virtuálisan. Az egyik az, hogy a Magyar Nemzeti Banknál ismét 
pofátlanul magas fizetéseket fognak osztogatni, eltörölték azt a bérplafont, amit önök 
hoztak állítólag, és minden más állami cégnél is, mert most már a saját embereiket 
ültették be, tehát visszaállt ez az állapot. A másik pedig: az offshore is összeköti 
önöket Simor Andrással, hiszen a Fidesz környéke tele van offshore lovagokkal, tele 
van offshore cégekkel. És ami még esetleg egy pluszt jelenthet, hogy önök 
továbbléptek a 2010-es állapothoz képest, az pedig az, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
beszállt az ingatlan- és a műkincs-kereskedelembe, hiszen sorra vásárol ingatlanokat, 
sorra vásárol olyan műkincseket, amiket majd egyszer el is kell adni valószínűleg.  

Én azt mondom, hogy nemhogy jobb lenne a helyzet 2010 óta, amikor önök 
fennhangon hirdették ezt a harcukat az offshore lovagok ellen és a pofátlan fizetések 
ellen, hanem rosszabb lett. Önök egyszerűen nem csináltak mást, lecserélték az állami 
cégek vezetőit, lecserélték azokat a fontos pozíciókat, ahová beültették a saját 
embereiket, és most már ezeknek az embereknek nem baj, ha pofátlanul sokat 
keresnek. És az offshore lovagokat nemhogy megszüntették volna, hanem állami 
szintre emelték ezeknek az embereknek, ezeknek az offshore lovagoknak a 
támogatását, törvényeket módosítottak az ő érdekükben, piacokat biztosítottak nekik, 
és pofátlan vagyonra és hatalomra, gazdasági hatalomra tehettek szert az önök 
segítségével. Ennyi változott. És még talán annyi változott ebben a hat évben, hogy 
ezeket az embereket egyre nehezebb ellenőrizni, különböző törvényekkel meggátolják 
folyamatosan akár csak vizsgálóbizottságok felállítását, folyamatosan meggátolják 
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most már, hogy vagyonosodási vizsgálatokat lehessen ezekkel az emberekkel szemben 
elvégezni.  

És ami még egy lényeges változás, hogy eddig legalább bújtatottan próbálták az 
adóhatóságot a különböző kormányok a saját hatáskörük alá vonni, ma már nem is 
ügyelnek arra, hogy ez bújtatott legyen, egyszerűen egy pártfunkcionáriust, egy 
kormánytagot, egy államtitkárt neveznek ki a NAV élére, és biztos, hogy innentől 
kezdve a NAV teljesen függetlenül fogja vizsgálni az ügyeket, teljesen függetlenül fog 
vizsgálni mindenki mást. Gondolom, ugyanúgy vizsgálták meg Habony Árpád 
vagyonosodását, mint bárkinek a vagyonosodását megvizsgálták volna; gondolom, 
ugyanúgy megkérdezték, hogy Habony Árpád, mondjuk, kitől kapott kölcsönt; 
megkérdezték azokat is, hogy a kölcsönt abból adták-e neki, ami már adózott 
jövedelmük volt; és azt is megnézték valószínűleg, hogy Habony Árpád visszaadta-e 
ezt a pénzt. Tehát az ellenőrzés minimális lett, és visszaálltunk ugyanarra az állapotra, 
ami ellen önök olyan nagy hanggal küzdöttek 2010-ben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Révész Máriusz képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én egész rövid leszek. A vita elég szertágazó, és 

csekély összefüggést lehet felfedezni egyébként az előterjesztett törvényjavaslat és a 
hozzászólások között. (Dr. Bárándy Gergely: Ez a baj!) Úgyhogy csak tényleg két 
mondat. Azért hadd mondjam el, különösen szocialista képviselőtársaimnak, hogy a 
fizetésemelés után Matolcsy fizetéséhez képest Simor András szocialistákhoz közel 
álló jegybankelnök alapfizetése mintegy 60 százalékkal volt magasabb. Ráadásul 
mindez… (Közbeszólás az MSZP képviselői körében.) Persze, igen, tudom, hogy nem 
ez a baj szerintetek, szerintem sem. Tehát az a baj még mindezen túl, hogy amikor 
Simor András volt a jegybank elnöke, és az előző nagyszerű kormány intézte 2010-ig 
az ország ügyeit, akkor, ha visszagondolunk, egy kicsit más helyzetben volt az ország. 
Ezt jobbikos képviselőtársamnak is mondom, hogy 2010-ben Magyarország a csőd 
szélén állt. Akkor az volt a kérdés, hogy ezt a csődöt hogy fogjuk elkerülni. Akkor 
olyan döntések születtek a parlamentben, hogy a tizenharmadik havi fizetését 
mindenki elvesztette, a tizenharmadik havi nyugdíját mindenki elvesztette, és ekkor 
született egy döntés a bérplafonról. Most egyébként 2016-ot írunk, képviselőtársaim, 
és senki nem mondja azt, hogy Magyarország egyébként a csőd szélén áll. Ha 
megnézzük az adatokat, hogy, mondjuk, a kiskereskedelmi forgalom, a reálbérek 
milyen mértékben növekedtek, akkor teljesen egyértelműen más a helyzet.  

Nyilvánvalóan senki nem gondolta, hogy a bérplafont sok évig vagy nem sok 
évig, ötven évig fenn kell tartani, előbb-utóbb eljön az ideje. Én azt hiszem, most, 
hogy a felminősítés küszöbén állunk… (Gőgös Zoltán közbeszólása.) Képviselő úr, 
tudom, hogy önnek fájni fog… (Gőgös Zoltán: Dehogy fog fájni!) Dehogynem, 
nagyon rosszul fog esni önöknek! Nagyon rosszul fog esni önöknek, hogy önök 
tönkretették az országot, most pedig előremegyünk. Látom, hogy ez Gőgös képviselő 
úrnak fájni fog. De összességében az ország helyzete ég és föld, és meg lehet fontolni, 
hogy a bérplafont lassan fel lehet oldani. Hogy pontosan ilyen mértékben-e, meg 
pontosan most kell-e, ezen lehet vitatkozni, de a 2010-es időszakot 2016-tal 
szerintem nem érdemes összevetni, mert teljesen más helyzetben van az ország. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon 

örülök az előttem lévő megszólalásnak, Révész Máriusz helyzetértékelésének. Biztos 
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vagyok benne, hogy akkor heteken belül a Fidesz és a KDNP az Országgyűlés elé fogja 
hozni, talán a költségvetés keretei között - ha már megtudtuk, hogy az átmeneti 
megszorítások után minden rendben van az országban -, a 13. havi nyugdíj 
visszahozását, és azt a 14. havi nyugdíjat is, amit, azért maradjunk annyiban, önöknek 
volt bőr az arcukon és beígérték a magyar népnek, amikor éppen ezen kellett 
versenyezni. (Révész Máriusz közbeszólása.) Nincs ezzel semmi gond, nagyon fontos 
és pontos… (Révész Máriusz közbeszólása.) Meghallgattam önt… 

 
ELNÖK: A képviselő úr meghallgatta, és most figyelmeztetnem is kellene 

Révész Máriuszt, de azért nem teszem meg, mert Gőgös Zoltánt se figyelmeztettem, 
aki szintén folyamatosan úgy érzi, hogy beszélnie kell akkor, amikor más is beszél, és 
nem akarom azt a szerepet eljátszani, hogy minden felszólalásnál ezt megteszem. 
Tegyük meg, hogy végighallgatjuk egymást, és ez Gőgös Zoltánra éppen úgy 
vonatkozik, mint Révész Máriuszra. Parancsoljon!  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Szóval, tény és való, 

hogy a gazdasági világválság közepén születtek ilyen döntések, akkor viszont 
szeretnénk már végre látni önöktől is, miután itt minden egyes reform működik az 
országban és dübörög a gazdaság, hogy odaállnak a magyar nép elé, és beteljesítik 
azokat az ígéreteiket, amelyekkel igyekeztek választást nyerni. 

Kettő. Én azt elhiszem, hogy fideszes képviselőtársamnak, Bánki Eriknek vagy 
a kormány tagjainak, főleg Kósa Lajosnak nem érzékelhető a különbség a közpénz és 
a magánpénz között, ezt az elmúlt hetekben láthattuk, és gyakorlatilag, azt gondolom, 
Magyarország polgárai számára ez nem is nagyon okoz meglepetést, de azért 
mégiscsak itt a legutóbbi bizottsági ülésünkön a Magyar Nemzeti Bank főigazgatója 
volt az, aki név szerint, személy szerint szembeszállt az itt jelen lévő Péterfalvi 
Attilával és az ő érveivel, és oktatott ki itt minket, mindannyiunkat, hogy márpedig ez 
alkotmányos, és teljesen rendben van ez a törvényjavaslat.  

Én a politikustársaim tekintetében ilyet nem tudok mondani meg kívánni se, 
de azért ne haragudjunk, a Magyar Nemzeti Bank főigazgatójának vagy bárkinek 
onnan azért szerintem illett volna idejönni és minimum bocsánatot kérni azért, ami 
itt a legutóbbi bizottsági ülésen történt, ha másért nem is. Szerintem egy normális 
országban ennek személyi következményeinek is kéne lennie egy állami intézmény 
vezetésében. Itt minden érv valóban elhangzott, és nemcsak politikustól hangzott el, 
hanem attól az alkotmányos szervtől, amelyet Péterfalvi Attila vezet, és amelyet pont 
azért tart ez az ország, mint ahogy a Magyar Nemzeti Bankot azért, hogy a monetáris 
politikáját kezelje, ezt a hatóságot pedig azért tartja a magyar állam és a magyar 
Országgyűlés, hogy ilyen kérdésekben világosan megmondja, hogy mi a 
jogértelmezése. Azt gondolom, ha egy másik állami szerv ezzel nyilvánosan vitába 
száll, és utána megbukik az Alkotmánybíróság döntése értelmében, annak kell lennie 
akár személyi következményeinek is. És még egyszer mondom, nyilván nem keverem 
össze, hogy a politikusnak mi a véleménye, az legyen majd egy politikai kérdés, és 
majd a választók eldöntik, hogy ezt a párhetes cirkuszt érdemes volt-e a Fidesznek 
bevállalnia. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most válaszadásra először az 

előterjesztőnek adnám meg a szót. Bánki Erik képviselő úr, parancsoljon! 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Igazából alapvetően politikai vita folyt a bizottsági ülésen, 
tehát érdemi hozzászólást nem láthattunk, egyedül talán Fodor Gábor 
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képviselőtársamtól, aki a jegybank monetáris politikáját kritizálta. Ellenzéki 
szemmel, azt gondolom, nyilván megvan erre az oka, én mégis azt mondom, hogy 
érdemes azt a három alapfeladatot végigtekinteni, ami a jegybankok feladatkörébe 
tartozik: a monetáris politika folytatása, elsősorban a pénzügyi rendszer stabilitása, 
az árstabilitás biztosítása, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer ellenőrzése. Azt 
gondolom, mind a három terén az elmúlt időszakban kiváló eredményeket ért el a 
jegybank. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy negyedik éve gyakorlatilag nulla az 
infláció, a forint pozíciója folyamatosan a külkereskedelmi mérleg javítását szolgálja, 
tehát abban a tartományban van, amely az ország devizabevételei szempontjából a 
legelőnyösebbnek mondható.  

Arról már Révész Máriusz képviselőtársam is beszélt, hogy a gazdasági 
stabilitás odáig jutott, ellentétben a szocialista kormányok idején történt folyamatos 
leminősítésekkel, hogy most éppen Magyarország a felminősítés előtt áll, tehát a 
nemzetközi intézetek is elismerik azt, hogy a magyar gazdaság jól teljesít. Azt 
gondolom, ez mindent elmond a jegybank működésének sikerességéről. Továbbra is 
azt kérem, támogassák ezt az indítványt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon!  
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Egy konkrét kérdés érkezett Tóth Bertalantól, hogy az EKB-val történt-e 
egyeztetés. Az európai uniós irányelv előírja, hogy abban az esetben, ha a nemzeti 
bankok törvényei módosulnak jelentősen, akkor azt véleményezésre meg kell küldeni 
az Európai Központi Banknak. Mivel azonban ez az előterjesztés nem kormányzati 
előterjesztés, ezért ebben a kormánynak, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak nincs 
feladata. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Péterfalvi Attila elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen. Két kérdés vonatkozott az 
infotörvényre. Az egyik az, hogy a 27. § szerinti ex lege titoknál valóban a törvény 
előírja, hogy az adatfajták megjelölésével. Ha megnézzük - két törvény jut most az 
eszembe, az egyik a honvédségről szóló törvény, a másik a Paks II. -, a honvédségi 
törvényben viszonylag strikten a Magyar Honvédség műszaki állománya és 
személyzete, ami szintén majdnem lefedi a honvédség teljes adatait, a Paks II.-
törvénynél, a beruházásnál a műszaki és a pénzügyi adatok; szerintem egy 
beruházásnál nem nagyon van műszaki és pénzügyi adaton kívül más adat.  

A Nemzeti Bank-törvénynél viszont más megoldás van, ott nem sorolja fel még 
úgy általánosságban azokat, amelyek mindent lefednek, hanem visszautal 
tulajdonképpen a Nemzeti Bankra. Miután a Nemzeti Bank tevékenységét törvény 
határozza meg tételesen, és azt is meghatározza a törvény, hogy milyen feladatra lehet 
létrehozni gazdasági társaságot, a mi álláspontunk szerint ez indirekt módon 
meghatározza azokat az adatfajtákat is, amelyek egyáltalán szóba kerülhetnek az ex 
lege titokképzésnél. Nyilvánvaló, hogy ez nem mehet túl azon az adatkörön, ami 
egyébként a Nemzeti Banknál is ex lege titok lenne, hiszen abba a körbe kell hogy 
tartozzon. 

Illetőleg mindezek mellett egyfajta mérlegelési kötelezettséget is mond, tehát 
még az se biztos, hogy mindaz az adat, de szerintem értelemszerűen csak az az adat 
lehet ex lege titok a gazdasági társaságnál, ami ex lege titok a banknál is, egyébként 
meg nem lehet újonnan azt képezni, ha a bank nem hivatkozik rá. Mindezek mellett a 
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törvény egyfajta mérlegelési kötelezettséget is kötelezővé tesz, hogy azt mondja ki, 
hogy „azon adat…”, másrészről azzal, hogy azt mondja, hogy azon adat kinyit egy 
jogorvoslati szelepet is akár az Adatvédelmi Hatóság felé, akár a bíróságok felé is. 

Tehát mi azt gondoljuk, hogy alkotmányos garancia szempontjából ezek a 
szabályok biztosítják azt, hogy csak azt az adatot lehessen eltitkolni, amely 
ténylegesen a központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdeket sértené, ez viszont nem 
szűkíthető tovább. Nyilvánvaló, hogy egy mérlegelésnél - akár a hatóság felé, akár a 
bíróság felé is - meg kell mondani, hogy milyen adat és milyen vonatkozásban sértené 
a központi devizapolitikai érdeket, de az az álláspontunk szerint nem várható el, hogy 
azt, ami az általános törvényben érdekvédelemre hivatkozik, tovább kelljen szűkíteni 
a speciális törvényben.  

A másik kérdésnél arra tudok hivatkozni, hogy az infotörvény 29. § 
(5) bekezdése felsorolja azokat a költségelemeket, amelyeket az adatigénylő kérhet. 
Ezek az elemek ma gyakorlatilag, ha úgy teszik, semmik, de a mi álláspontunk szerint 
az adathordozó igen, hiszen eddig se kifogásoltuk, viszont azért mondtam, hogy ha 
úgy tetszik, semmi, merthogy minden egyes költségelemre vonatkozóan az 
infotörvény 29. § (6) bekezdése jogszabályi kötelezettséget ír elő. Ilyen jogszabály 
nincs ma hatályban, egy kísérlet történt, ami nem került elfogadásra. Mi nem 
kifogásoljuk azokat, amikor áfamentesen a költséghordozónak vagy a papír árának, a 
másolásnak a megtérítését kívánják, de munkaerő-ráfordítás, extraköltség nem 
számolható fel, hiszen erre nézve nincsen jogszabály hatályban Magyarországon. 
Lehet, hogy lesz, a törvény lehetőséget ad rá, de jelenleg még nincs.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szokásunknak megfelelően egy rövid reakcióra 

van frakciónként lehetőség. Staudt Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Bánki képviselőtársamnak 

annyit mondanék, hogy attól, hogy ön nem értette, amit én föltettem, az szakmai 
kérdés volt; és egyébként azzal, amit Péterfalvi elnök úr válaszolt, 100 százalékig nem 
értek egyet, megmondom őszintén, de egy mély szakmai válasz volt. 

Annyit nagyon röviden elmondanék, hogy én ezt még mindig nagyon tágnak 
érzem, hiszen egyrészt az, hogy az MNB cégalapításai minden esetben szabályosak-e, 
és csak a kötelező feladataihoz kapcsolódnak-e ezek a cégalapítások vagy 
cégvásárlások, ha van ilyen, ez egy következő kör, tehát ezt nem láthatjuk, és most 
ebbe mélyebben nem is mennék bele. 

Viszont itt ez a javaslat azt célozza, hogy minden olyan cég, amiben többségi 
vagy kizárólagos tulajdonnal rendelkezik, akkor belekerül ebbe a köre, és ott bármely 
adat; és megértem, hogy lehet ebben a kérdésben jogorvoslattal élni, kíváncsi leszek 
egyébként, hogy a gyakorlatban ez hogy fog kinézni, de nagyon nehéz lesz a 
jogorvoslatot az alapján elbírálni, amit most módosítunk, hiszen nagyon tág körben 
ad lehetőséget. És egyébként azt is el kell mondanom, hogy ráadásul nemcsak a 
kizárólagos cégekről, hanem a többségi tulajdonban álló cégekről van szó.  

És nekem azért kérdéseim merülnek fel azzal kapcsolatosan is, hogy mondjuk 
egy 51 százalékos MNB-tulajdonú cég, ha ez így működőképes konstrukció, minden 
esetben csak kötelező közfeladatok körében marad-e, hiszen ha így maradna, akkor 
lehet, hogy 100 százaléknak kellene lenni a tulajdonnak is, és már eleve kockázat 
lenne, hogy csak egy sima többségi tulajdonnal bír. Tehát ezek nagyon mély jogi viták, 
amit, úgy érzem, főleg, hogy csak elnök úr az, aki ezekbe belebocsátkozott, és a 
kormány részéről, az előterjesztő részéről semmilyen jogalkotói mélységű vitát nem 
hallottunk.  
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Még egy nagyon rövid dolog. Amit ön idézett a honvédségi törvénynél, abszolút 
érthető számomra, hogy a műszaki állomány, a személyi állomány, az igen, az egy 
zártan kezelendő dolog, de ehhez képest egy 51 százalékos MNB-cégnél a 
működésével kapcsolatos bármely adat - ezt egy honvédségi személyi állományhoz 
nem hasonlítanám, de nem szeretném ezzel húzni az időt; nekem komoly 
fenntartásaim vannak így is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy mondatot szeretnék csak reagálni arra, 
amire Bánki képviselő úr valójában nem reagált semmit.  

Képviselő úr, azért azt gondolom, hogy azzal a lózunggal elütni és kibújni a 
válaszadás kötelezettsége alól, hogy itt nem történtek érdemi felvetések, 
meglehetősen cinikus hozzáállás. 

Azt gondolom egyrészt, hogy történtek olyan szakmai hozzászólások is, 
amelyekre igenis érdemben mint előterjesztőnek illene válaszolnia, másrészt meg 
emlékeztetném képviselőtársamat - bár nem hiszem, hogy nekem kell -, hogy ez azért 
alapvetően egy politikai fórum, tehát a politikai felvetések is érdeminek minősülnek. 
Nem attól érdemi egy felvetés és egy vélemény, hogy az szakmai vagy politikai, hanem 
attól, hogy tartalmilag annak minősül-e vagy sem. Márpedig azt gondolom, hogy amit 
itt képviselőtársaim elmondtak, kifejezetten annak minősültek. Úgyhogy nagyon 
kérem, hogy azzal a lózunggal, hogy itt nem történt semmi érdemi, ne kerülje meg a 
válaszadást, hanem a következő körben tegye meg. 

És ha már nálam a szó, akkor egy mondat Révész képviselő úrnak: 
megmondom őszintén, hogy sok fórumon fogom idézni öntől azt a mondatát, hogy 
már olyan jó a helyzet itt Magyarországon, hogy el lehet törölni a bérplafont. Kíváncsi 
leszek, hogy majd a különböző - a szociális vagy az egészségügyi - szektorokban is 
egyetértenek-e önnel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a vitát lezárom. Kérdezem, hogy kíván-e még 

reagálni a képviselő úr előterjesztőként. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Nagyon röviden szólnék, elnök úr. 

Köszönöm a szót. Staudt Gábor képviselő úr felszólalását azért nem tudtam 
értelmezni, képviselő úr, mert azzal kezdte, hogy az egészet vonjuk vissza úgy, ahogy 
van, ön nem ért egyet ezzel a törvényjavaslattal. (Dr. Staudt Gábor közbeszól.) 
Világos, azért mondom, hogy innen kezdve, ha ez a hozzáállás, hogy az egészet vonjuk 
vissza, mert ez a törvényjavaslat így önmagában alkalmatlan arra, nem látom 
értelmét a vitának, hiszen már az előző TAB-ülésen is részleteiben, szakmailag 
kitárgyaltuk azt, hogy az előterjesztés miért született. Semmi értelmét nem látom újra 
elsorolni azt, hogy egyébként az összes többi eleme, ami megmaradt a 
törvényjavaslatnak, mitől jó. 

Bárándy alelnök úr felvetésére visszatérve: az offshore lovag Simor Andrásról 
elhangzott már, hogy a fizetése 60 százalékkal volt magasabb, mint Matolcsy György 
fizetése most. (Közbeszólás: Így van.) Abban a környezetben pedig, abban az 
időszakban, amikor Simor András fizetése közel 8 millió forintot tett ki, ő kiemelkedő 
volt európai szinten is, tehát az európai jegybankelnökökhöz képest is magas 
fizetéssel rendelkezett. Mindamellett abban az időszakban súlyos károkat okozott a 
magyar gazdaságnak nemcsak az elhibázott monetáris politikával, hanem azzal, hogy 
gyakorlatilag semmilyen tekintetben nem működött együtt a kormány 
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gazdaságfejlesztési politikájával. Utóbb az élet bennünket igazolt, hiszen 2010-től az a 
gazdaságpolitika, amit az Orbán Viktor vezette kormány végzett, eredményes és 
sikeres politika volt. Ezt próbálta megvétózni Simor Andás azzal, hogy abszolút 
indokolatlanul magasra emelte föl a jegybanki alapkamatokat, gyakorlatilag ezzel az 
államháztartás hazai finanszírozhatóságát és külföldi finanszírozási költségeit is az 
egekbe emelte. Számos olyan döntést hozott, ami egyébként nem is szakmai, hanem 
politikai jellegű volt, kifejezetten annak érdekében, hogy az Orbán-kormány 
gazdaságpolitikai sikereit aláássa.  

Tehát nincs értelme érdemi eszmecserét folytatni erről, hiszen az élet már 
bebizonyította, hogy Simor András jegybankelnökként is megbukott, mondom, arról 
nem beszélve, hogy jegybankelnökként offshore cégekbe mentette ki a vagyonát. Nem 
tudom, milyen példát mutatott ezzel a magyar gazdaság szereplőinek. Ennyit az 
érdemi felvetésekről és az érdemi válaszról. 

Még egyszer mondom, olyan politikai vita folyt - Révész Máriusz 
képviselőtársam meg is jegyezte -, hogy a hozzászólások 80 százaléka egyébként nem 
is a törvényjavaslathoz, illetve a módosításához kapcsolódott; de ez megszokott. A 
Gazdasági bizottságban - nálunk - is előfordul ez. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most a határozathozatal következik. Először 

a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslatáról kell 
döntenünk. Az előterjesztő támogatja. Most szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 1. számú saját 
módosító javaslatát 22 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról kell 
szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! Az előterjesztő 
támogatását élvezi. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság jelentését és módosító 
javaslatát 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta.  

Vas Imre képviselőtársunkat bizottsági előadónak javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság Vas Imre 
képviselő urat bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót megosztottan a Szocialista Párt és a Jobbik között 
választunk. (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Bárándy alelnök úr és Staudt Gábor 
képviselő úr lesz a megosztott kisebbségi bizottsági vélemény előadója.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm elnök úrnak, államtitkár 
úrnak és az előterjesztőnek a részvételt és az előterjesztői vélemény képviseletét.  

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló T/9786. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most a 2. napirendi pont következik, ez pedig a védelmi és biztonsági célú 
beszerzésekről szóló T/9786. számú törvényjavaslat.  

Köszöntöm Dankó István államtitkár urat a Honvédelmi Minisztérium 
képviseletében. Az előterjesztői tájékoztatóban az előterjesztő akként nyilatkozott, 
hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért. A 
háttéranyagban a Honvédelmi és rendészeti bizottság 69 pontos módosító javaslatai 
találhatóak. Ennyi, amiről mi most itt vitatkozni fogunk.  

Megadom a szót röviden a kormány képviseletében államtitkár úrnak. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 
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Dr. Dankó István hozzászólása 

DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak három mondatban szeretném összefoglalni, 
hogy ez a törvényjavaslat miről is szól, és miért létezik. 

Az európai uniós irányelvek meglehetősen részletesen szabályozzák, hogy a 
tagállamoknak a közpénzek elköltése tekintetében milyen alapvető szabályokat kell 
betartaniuk, és ennek fényében az irányelvek átültetése is kötelező gyakorlatilag 
minden egyes tagállamnak.  

Irányelvi szinten két alapvető szabályozási iránynak kell megfelelnünk. Az 
egyik a normál, teljesen nyílt közbeszerzési szabályok alkalmazása, a másik pedig 
kifejezetten a védelmi és biztonsági jellegű elemeket is tartalmazó beszerzések 
szabályozása.  

A Kbt.-t a múlt évben elfogadta a parlament, az új Kbt. hatályba is lépett, és 
akkor az a döntés született, hogy ugyanilyen törvényi szinten kell szabályozni a 
védelmi és biztonsági célú beszerzések tárgykörét is. A védelmi és biztonsági célú 
beszerzésekkel foglalkozó jogi rendelkezéseknek a Kbt. nem háttérjogszabálya, ez 
természetesen irányelvi követelmény is volt, és ennek megfelelően ez a törvény 
kellően hosszú, részletes és megfelelő garanciális szabályrendszert tartalmaz a 
tárgykörébe tartozó beszerzések végrehajtása tekintetében. Természetesen a 
sajátosságok alapvetően különbségeket vagy eltérést jelentenek a Kbt. általános 
szabályaitól. 

Még annyit szeretnék pluszinformációként ehhez hozzáfűzni, hogy az irányelvi 
megfelelőséget eddig egy kormányrendeleti szintű szabályozás tartalmazta, ez volt a 
228/2003-as kormányrendelet, amely a védelmi beszerzések eljárási szabályait 
tartalmazta. Jórészt ezt a szabályhalmazt emeljük fel most törvényi szintre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó Tamás képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Röviden: a 
frakcióálláspont magával a javaslattal kapcsolatban világos, ugyanaz a problémánk 
vele, mint a Kbt.-vel, és látjuk, hogy az élet ismét nekünk adott igazat. Tehát egy 
nagyon részletesen szabályzott védelmi beszerzési eljátást írnak önök ebbe a 
törvénybe, hogy aki egyébként normál beszerzésként vagy normál beszállítóként neki 
akarna futni egy ilyennek, akkor őneki aztán mindent nagyon pontosan teljesítenie 
kell, és minden nagyon attraktív, látványos és rendben van, majd jönnek a kivételek, 
és az egész törvény nem ér semmit, illetve azt éri, hogy bizony jönnek a kivételek, és a 
kivételek segítségével önök minden egyes beszerzést úgy fognak lefolytatni, ahogy az 
elmúlt években is láttuk, tehát szerintem a HM is nehezen tudna most, mondjuk, a 
helikopter-beszerzéssel vagy bármi mással kapcsolatban két egyenes mondatot 
mondani, hogy az pontosan hogy is volt transzparens és hogy is volt jól levezényelve. 
Ezért ez a konstrukció nekünk teljesen elfogadhatatlan. 

Egy konkrét kérdésem viszont van. Ezt a törvényt önök egy sima feles 
törvényként nyújtották be az Országgyűlésnek. Mindahányan tudjuk, akik ezzel 
foglalkozunk, hogy ez így nincsen rendben. A védelmi beszerzések egy jó része a 
nemzetbiztonsági szolgálatokhoz is kötődik, és mint ilyen, például az Nbtv.-ben, a 
nemzetbiztonsági törvényben kétharmados szabályozást igénylő módon kellene 
módosítaniuk. Ezt önök kihagyták ebből a törvényből, nyilván azért, mert át akarják 
tolni felessel ezt a törvényt, csak nem tudom, hogy mi fog történni az életben, ha 
közben a kétharmados részeit nem tudják hozzáigazítani. 
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Ugye, a dolog ott bukott le, hogy a BM-ben zajló ötpárti egyeztetéseken ezeket 
a szabályokat a terrorellenes csomag részeként önök megpróbálták lenyomni a 
torkunkon. Ez nem sikerült, tehát a BM ebből visszalépett, de világosan látszik - ott 
megjelent szövegszerűen is -, hogy ehhez a javaslathoz, amit önök most tárgyalnak, 
előbb-utóbb muszáj lesz a nemzetbiztonsági törvényben az egyes nemzetbiztonsági 
szervezetek szabályozását hozzáigazítani. Tehát a rövid kérdésem így szól: most 
elfogadják felessel ezt a törvényt, nem igazítják hozzá kétharmados többséggel a 
nemzetbiztonsági szolgálatok ilyen típusú beszerzések minősítéséről szóló szabályait, 
akkor mi fog történni az életben, és hogyan fogják tudni ezeket a beszerzéseket 
lebonyolítani? Egy. 

Kettő: miért nem hozzák ide ezt a törvényt úgy, ahogy kell, és miért nem 
mondják meg a parlamentnek, hogy egyébként ennek lenne kétharmados része is? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány mondatban 

én is szeretném a liberális álláspontot összefoglalni a törvényjavaslattal kapcsolatban, 
tekintettel arra, hogy nem fogjuk támogatni az elénk kerülő javaslatot, méghozzá 
azért nem, mert ugyan itt európai uniós, részben irányelvek, pontosan a Brüsszelnek 
való megfelelés is áll a háttérben - ami nem baj, sőt helyes, bár 2011-ben lejárt az erre 
vonatkozó határidő, tehát öt évvel túl vagyunk ezen -, ennek ellenére azt gondolom, 
hogy amíg kulcsmomentumként az előterjesztésből kimazsolázhatók a verseny 
nélkülözése, a gumiszabályok alkalmazása, a rendkívüli sürgősség, tehát ezek a 
fogalmak mind-mind olyan helyzetet fognak teremteni, amelyek megint az 
átláthatatlanság birodalmába lökik a honvédelmi és védelmi területen lévő 
közbeszerzéseket, óhatatlanul is a korrupció gyanúja továbbra is át fogja ezeket 
lengeni vagy körbe fogja ezeket lengeni. Tehát semmit nem oldunk meg, ellenkezőleg, 
a helyzet még rosszabb lesz e tekintetben.  

Nem értem, hogy igazából miért van erre szükség, mert szerintem 
mindenkinek az az érdeke, így természetesen a honvédelmi tárcának is, hogy minél 
inkább átláthatóak legyenek az erre vonatkozó beszerzések, és megjegyzem, én azt 
gondolom, hogy egyébiránt pont a honvédelem területén természetesen elfogadható 
az, hogy az átlagos közbeszerzésektől helyenként eltérő szabályokat alkalmazzunk, 
mert vannak olyan honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekek, amelyek természetesen 
az ilyen típusú szabályokat felülírják, de ebből az előterjesztésből nem ez derül ki, 
hanem az, hogy lényegében itt a kivétel válik főszabállyá. 

Tehát nekem ez a fő problémám, hogy a kivétel - aminek, mondom, szigorúan 
kivételnek kellene lenni - lesz az általános. Tehát lényegében, ha végigolvassa az 
ember ezt az előterjesztést, az az érzete támad utána, hogy itt mindenre van 
hivatkozási alap, hogy eltérjünk az általános szabályoktól, és ez nem elfogadható. 
Nem elfogadható, mert elég csak egy példát mondani rá - ez természetesen politikai 
kérdés, azt zárójelben jegyezném meg, hogy nekem a hivatásom a politika, tehát 
nekem az a dolgom, hogy politikai kérdéseket vessek fel, és tiszteletben tartom a 
szakembereket, akiknek az a dolga, hogy szakmai kérdésekben segítsenek nekünk, de 
nekünk itt politikai kérdésekről kell beszélnünk -: például nekem egy első számú 
politikai kérdés, mondjuk, az orosz helikopterek beszerzése. Nincs olyan szint, amin 
elfogadható lenne, azt gondolom, egy NATO-tagország számára. Most egy olyan 
helyzetet fogunk teremteni, hogy ezek szerint akkor majd beindul az orosz 
helikopterek vásárlása? Milyen alapon? Tehát miért fűzzük mi védelmi területen is 



27 

ilyen szorosra a kapcsolatot Oroszországgal? Számomra ez minden tekintetben 
elfogadhatatlan. Ez egy első számú politikai kérdés.  

Én azt látom, hogy ez a javaslat például megágyaz az ilyen típusú üzleteknek, 
és semmilyen szinten - tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy nagyon fontos 
politikai kérdés -, semmilyen politikai szinten nem elfogadható az, hogy katonai 
szinten egyre közelebb kerülünk Oroszországhoz. Egy NATO-tagországnak nem ez a 
feladata, nem ez a dolga. És ezzel egy idő után mi, hogy mondjam, egy gyenge 
láncszem leszünk egy olyan szövetségi rendszerben, ahol nekünk határozottan kellene 
bizonyos értékeket és bizonyos szempontokat képviselnünk. Úgyhogy ez csak egy 
apró példa volt a törvénnyel kapcsolatban, de ezek azok az okok, amelyek miatt mi 
erre nemet fogunk mondani. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Megadom a szót válaszadásra államtitkár úrnak. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Harangozó képviselő úr felvetésére, hogy miért hiányzik 
most ebből a törvényszöveg-javaslatból az Nbtv.-re vonatkozó módosító javaslat, amit 
valóban a BM által kezelt terrorcsomagban szerettünk volna végigvinni, tekintettel 
arra, hogy annak gyakorlatilag minden egyes eleme kétharmados, és egyébként is 
érintette az Nbtv.-t, akkor szeretném világossá tenni, hogy az a módosítás, az az 
Nbtv.-módosítás mit tartalmazott volna. Egész egyszerűen ennek az új védelmi és 
biztonsági célú beszerzésekről szóló törvénynek a megnevezését emelte volna be a 
normaszövegbe. Az a feladat, ami tekintetében ezt a megnevezésmódosítást, 
fogalommegjelenítést szerettük volna látni vagy betenni az Nbtv.-be, az a feladat a 
szolgálatoknál, minden egyes szolgálatnál most is megvan, a hatályos szöveg szerint is 
megvan. Ha tetszik, akkor csak egy egyértelműsítő, pontosító szövegjavaslatról lett 
volna szó. Ez a törvényjavaslat a kétharmados Nbtv.-módosító, koherenciamódosító - 
ha úgy tetszik - nélkül is funkcionál, működik. Minden egyes olyan ellenőrzési, 
előzetes minősítési, telephelybiztonsági, meg mindenféle tanúsítvánnyal kapcsolatos 
feladatrendszert el lehet végeznie az illetékes szolgálatoknak, ami szükséges az adott 
beszerzés végrehajtásához. 

Fodor képviselő úr részére pedig azt tudom válaszolni, tényleg csak szakmai 
szempontból, hogy az EU-s szabályok magyar jogba ültetésével nem késtünk el, 
ugyanis eddig, ahogy említettem, két kormányrendelet szabályozta ezeknek a 
beszerzéseknek az eljárási szabályrendszerét. Ez az egyébként jogszabályi szint került 
eggyel magasabb jogszabályi szintre, vagy kerülne most a javaslat szerint 
kormányrendeleti szintről törvényi szintre, illetve semmi olyan újdonság nincsen 
ebben a törvényjavaslatban a különböző speciális eljárások tekintetében, ami eddig 
ne lett volna. Ez tényleg egy nagyon-nagyon szakmai kérdéssor, és tényleg 
igyekeztünk magát ezt a törvényjavaslatot mindenféle garanciális elemekkel 
körülbástyázni úgy, hogy látható legyen belőle az, hogy ellenőrizhetőek ezek az 
eljárások, a végrehajtások minden egyes eleme. 

Azt is lehet látni, hogy ugyan egyetlenegy lényegi, fő különbség van a Kbt.-hez 
képest ebben a törvényben a törvény által lehetővé tett eljárási megoldások 
tekintetében, az, hogy nincsen nyílt eljárás, hanem annak néhány speciális fajtája 
van, amelyeket nem lehet szabadon alkalmazni, hanem a törvény megmondja, hogy 
mi az, amit első körben alkalmazni kell, és ha az eredménytelen, de a beszerzést végre 
kell hajtani, mert kellenek azok az eszközök, azok a képességek, amelyeket 
megvásárolni szándékozik az állam bármelyik költségvetési szerve egyébként, akkor 
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azt más módon kell. Tehát egyfajta biztosítékot jelentő lépcsőzetesség van a 
törvényben.  

Kifejezetten igyekeztünk legalább a Kbt.-hez hasonló vagy annak megfelelő 
szintű jogorvoslati rendszert is beletenni az eljárási rendbe, hogy vita esetén bárkinek 
bármilyen problémája van az ajánlattevők közül, megfelelő fórumon érvényesíthesse 
ezeket a jogait. Úgyhogy természetesen van a dolognak egy politikai megítélése, mi 
alapvetően a szakmai végrehajthatóságából és garanciarendszeréből indultunk ki, 
amikor a szöveget fogalmaztuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Akkor szerintem 

érdemes még egy kört futni. Államtitkár úr, ez itt, ugye, a Törvényalkotási bizottság, 
ezért szeretném a képviselőtársaim meg a szakértők figyelmét is felhívni, hogy 
szerintem komoly gond lesz abból, amit most ön mondott. Tehát ön azt mondja, hogy 
ezek a szabályok ma egy kormányrendeletben vannak. Eddig igaz, amit mondok. 
Ezeket most behozzuk törvényi szintre. Gondolom, akkor a kormányrendelet nem 
marad hatályban párhuzamosan a törvénnyel, míg a kétharmados szabályok, 
államtitkár úr, szó szerint és szöveg szerint a kormányrendeletre mutatnak. Tehát 
elfogadjuk ezt a törvényt, önök egy biztonsági beszerzéssel feladatot akarnak adni a 
titkosszolgálatnak, hogy ezt a munkát végezze el, és az a törvény, ami nekik ezt a 
feladatot adja, egy nem létező kormányrendeletre fog mutatni és nem erre a 
törvényre. Én értem, hogy ez ilyen kekeckedésnek tűnik, de általában jogállamban a 
törvények szoktak feladatot adni, főleg egy titkosszolgálatnak.  

Tehát, ha önök ezt nem rendezik el, akkor én azt gondolom, hogy törvényesen 
nem fognak tudni egyáltalán beszerzést csinálni, törvénytelenül meg nem nagyon 
tanácsolnánk, hogy csinálja bárki. Ezért még egyszer szeretném az asztalra tenni, 
hogy szerintem bölcsebb lenne akár megállítani ezt a törvényt és végiggondolni, hogy 
mi lesz ennek a vége, vagy nem sokára ismét azt fogjuk látni, hogy a parlament előtt 
üdvözölhetjük ezt a javaslatot, mert szerintem ez így nem megoldás. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor az az elméleti kérdés, hogy az Országgyűlés egy 

rendeleti hatáskörben szabályozott kérdést a törvényhozás hatáskörébe vonhat-e. Azt 
mondja a képviselő úr, hogy egy kétharmados törvény utal ma a rendeleti 
szabályozásra. Ehelyett most ezt nem rendeleti szabályozásban, hanem a törvényben 
fejtenénk ki. Tehát az Országgyűlés egy rendeleti szabályozási tárgyat a saját 
hatáskörébe von. Megadom a szót, parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nem ez a baj, elnök úr, hanem az, hogy 

van egy normaszöveg a nemzetbiztonsági törvényben, ami azt mondja, hogy a 
kormányrendelet által szabályozott esetekben a nemzetbiztonsági akármelyik 
szolgálat lefolytatja ezt a vizsgálatot. Ez a normaszöveg így fog maradni, merthogy 
nem nyúlunk a kétharmadoshoz. Miközben ez a kormányrendelet - mint ahogy most 
elmondta államtitkár úr is -, azzal, hogy a törvényt elfogadja a parlament, hatályát 
veszti, és a nemzetbiztonsági törvényben továbbra is az a szöveg fog maradni, hogy a 
kormányrendelet felhatalmazása és módja alapján kell ezt a vizsgálatot lefolytatni, 
miközben ott már nem lesz ilyen kormányrendelet. Jogtechnikainak tűnik, de 
egyszerűen szerintem egy teljesen ex lege állapotot fog hozni, és nagyon komoly 
zavarba hozhatja a nemzetbiztonsági szolgálatok működését. Köszönöm.  
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ELNÖK: Igen, hiszen a kormányrendelet helyett egy magasabb jogi norma, egy 
törvény lesz. Jó, csak kérdezem. Nyugodtan, parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Igen, tök mindegy, mi lesz, amire az a 

szöveg mutat, az nem lesz, az a kormányrendelet nem lesz. Egyébként a javaslat is 
arról szólt, hogy azért írjuk át az Nbtv.-t, hogy erre a törvényre mutasson a 
hivatkozás. Ennyi lenne a dolog, ez tény és való, de ezt a munkát el kell végezni.  

 
ELNÖK: Már csak önmagam szórakoztatására megkérdezem, hogy akkor, ha a 

rendeletet szó szerint a törvénnyel azonos szövegben mégis csak a minisztérium 
kibocsátja, vagy kiadja, akkor a kérdés megoldódott.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Én ezt nem tudom, nem is az én dolgom, 

én a problémát felvetettem. Államtitkár úr bólogatott, hogy a rendelet nyilván 
hatályát veszti, merthogy ugyanazt a tárgykört általában törvényben és rendeletben 
ugyanazzal a szöveggel még nem nagyon láttam, hogy a jogalkotási törvénynek 
megfelelően megtörténne, de valamit szerintem érdemes lenne kitalálni, mert ebből 
baj lesz, csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet.  

 
ELNÖK: A bizottság nem jogász tagjaitól elnézést kérünk, és megadom 

államtitkár úrnak a szót válaszadásra. Parancsoljon! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen az, hogy mi javasoltuk, hogy az Nbtv. 
pontosodjon a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló fogalommal, ott a jó 
szándék vezetett bennünket. Pontosan azt a célt akartuk elérni, amiről Harangozó 
képviselő úr beszélt, de tekintettel arra, hogy az MSZP kifejezetten a terrorcsomagban 
nem támogatta ezt a teljesen technikai módosítást, ezzel nem tudunk mit kezdeni, 
természetesen, ha nem támogatja, akkor nem támogatja. És éppen ezért született az a 
döntés a terrorcsomag kapcsán, hogy abból kivételre kerül ez a néhány technikai 
pontosítás. Természetesen akkor nekünk ki kell találni, hogy hogyan tegyük az 
egészet rendbe. És amire elnök úr is, azt gondolom, utalt: benne marad a 
kormányrendeleti szabályozásra való utalás, és kormányrendeleti szinten fogjuk 
megoldani ezt a problematikát. De természetesen, ha lesz egy olyan alkalom, amikor 
az Nbtv. szintjén megfelelő támogatottsággal van esély arra, hogy ezt a korrekciót 
megtegyük, akkor ezt a javaslatot majd akkor is be fogjuk nyújtani.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most a határozathozatal következik. A 

háttéranyagban szereplő bizottsági módosító javaslatokról kell először döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! Ha majd lehet szavazni. Egyelőre a 
jelenlét jelzésére van mód. (Néhány másodperc szünet.) Vége van a jelenlét 
jelzésének. Akkor most próbáljunk meg ismételten szavazni. (Szavazás.)  

A bizottság a bizottsági módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és 
jelentést 24 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
Vas Imre képviselőt bizottsági előadónak kijelölte.  
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Kisebbségi előadót (Jelzésre:) a Szocialista Párt, illetve a Jobbik nem kíván 
állítani, a bizottság kisebbségi előadót nem állít. Ezzel a napirendi pont végére értünk. 
Megköszönöm államtitkár úrnak a részvételt 

Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 
T/10099. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami az egyes egészségügyet 
érintő törvények módosításáról szóló T/ százezer… Bocsánat, 10099; nem véletlenül 
mentem annak idején jogásznak (Derültség.), tehát 10099. számú törvényjavaslat. A 
bizottság eljárására a 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, amit csak azért 
jelzek, mert az előterjesztő ennek megfelelően úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást.  

Köszöntöm Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár urat és munkatársát. A 
háttéranyagban a Népjóléti bizottság 18 pontos, érdemi és technikai módosító 
javaslatai találhatóak. Miután az előterjesztő nem foglal állást, ezért is tudjuk most 
tárgyalni. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Lukács László György képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Megtörve akkor a csendet, én továbbra is hiányoltam, és továbbra is hiányolni fogom, 
vagy kétségeimet fogalmazom meg a törvényjavaslattal kapcsolatosan - és tudom, 
hogy a Népjóléti bizottság döntött ebben a tárgyban, és őrájuk kellene mutogatni, de 
itt két olyan fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, ami szerintem a rendes 
vitában is elhangzott, de nem lehet elégszer elmondani -, hogy vannak olyan 
bekezdések, amelyek bizonytalanságot okoznak. Egyrészt jogi bizonytalanságot okoz, 
ez ugye az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos; ezt megfogalmaztuk korábban, 
tehát azt hiszem, ha jól emlékszem, a 20. §-sal kapcsolatosan van egy részletes pont, a 
katasztrófahelyzettel kapcsolatosan egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése, illetve 
elrendelése lehetséges.  

Ott taxatíve felsorolásra kerülnek azok a feltételek, amelyek fennállása esetén 
visszautaló szabállyal egy másik törvényben meghatározzák, hogy mely esetek 
fennforgása esetén milyen intézkedéseket lehet tenni. Aztán következik egy (4) 
bekezdés, melyben már teljes egészében tágra nyitja azt a szűkített körülményt, amely 
alapján mégis elrendelhető az egészségügyi veszélyhelyzet. Ez szerintem szimplán 
csak azért zavaró, mert míg nagyon jól körülírható és körbehatárolható esetekben 
rendelhető el az (1)-(3) bekezdések alapján, majd a (4) jogbizonytalanságot okozva 
egy teljesen képlékeny, szerintem nagyon tágra nyitott törvényi lehetőséget ad. 
Tudjuk, hogy ha megvan a lehetősége a szerveknek, hogy a könnyebb ellenállás 
irányába menjenek, akkor bizony a kormányhivatal sem az előbb megfogalmazott 
taxatív feltételeket fogja vizsgálni, hanem egy könnyebb szabályozást, és ebben az 
esetben ezt a (4)-es részt fogja választani. Ez tehát mindenképpen 
jogbizonytalanságot szülne. Erre az eredeti javaslatunk az volt, hogy nem okoz az 
embereknek, sem a hatóságoknak jogsérelmet, így ezt indokolt törölni ebből a 
törvényjavaslatból. Ezt természetesen nem fogadták meg, de továbbra is határozottan 
állítom, hogy nem biztos, hogy ez egészséges és helyes gyakorlatot fog szülni. 

A másik pedig már maguknak az egészségügyi dolgozóknak a helyzetéről szól. 
A munkaidő-beosztás előzetes közlésével kapcsolatos az aggályom. Továbbra is azt 
tartom, és a szakma részéről a valódi nemzeti konzultáció során is elhangzott - 
akikkel meg tudtuk ismertetni ezeket a törvényhelyeket vagy módosításokat -, itt 



31 

továbbra is az volt az álláspont, hogy kell az előreláthatósághoz, a munkaidő helyes 
tervezéséhez mindenképpen szükséges a 30 napos úgymond előreláthatóság, azaz 
hogy a munkaidő-beosztás közlése mindenképpen egy 30 napos, tehát egy hónapos 
határidőhöz legyen kötve. Mert hónapban számolja, ezért ez nyilván eltérhet a 30 
naptól, tehát az egy hónapos közlést mindenképpen érdemes megtartani, és nem 
szükséges 15 napra csökkenteni. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a munkáltatónak ez 
kényelmesebb, nagyobb mozgásteret biztosít a számára, viszont az amúgy is nehéz 
helyzetben lévő egészségügyi szakdolgozóknak, akiknek gyakorlatilag komoly 
műszakokat kell végighúzniuk, nagyon sokszor tervezhetetlenné teszi a hétvégéjüket, 
a havi beosztásukat vagy akár a szabad programjukat is, ha egyáltalán ilyenre jut 
idejük. Az ő helyzetüket tehát mindenképpen rontja, az általuk való tervezhetőséget 
rontja ez a szabályozás. Úgyhogy továbbra is úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen 
indokolt lett volna kihagyni. 

Összességében a Népjóléti bizottság által javasolt módosító javaslatok hellyel-
közzel rendben vannak. Természetesen meg fognak még fogalmazódni az e-
cigarettával mint állandó vesszőparipával - szerintem még akár majd a 
Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének összefoglalásakor is - kapcsolatos 
ellenvélemények. Tudomásom szerint egyébként az Alkotmánybírósághoz is 
fordultunk többedmagunkkal képviselők. Mindenképpen szeretnénk, ha ez a 
szabályozás újragondolásra kerülhetne. Próbáltuk ebbe a jogszabályba nem 
beleszuszakolni már ezeket a módosításokat is, hiszen egy korábbi salátatörvényben 
volt ez rendezve. Ezt mindenképpen jó szándékkal szeretnénk rendezni, és ismételten 
vitát nyitni majd róla, hogy mennyire szükséges. Értjük azokat az aggodalmakat, 
amelyek az egészségügyi oldalon állnak; értjük azokat az aggodalmakat, amelyek 
felvetésre kerültek, hogy itt lobbimegfűzésről vagy lobbiráhatásról van szó.  

Államtitkár úr, egyikről sincs szó. Itt pontosan arról van szó, hogy egy olyan 
piacnak, amely előtte működött, a nem egészségügyi célú, hanem inkább piaci célú 
szabályozását látjuk jelenleg azzal, hogy a dohánytrafikokba kényszerítik be magát ezt 
az üzleti tevékenységet. Ezért is érezzük egyébként nem az egészségügyhöz, hanem 
sokkal inkább kereskedelmi célú törvényekhez tartozónak, ezért is szükséges 
szerintünk az Alkotmánybíróságnál ennek a helyzetnek, akár a versenynek vagy a 
versenyben részt vevő felek egymás közötti egyenlőségének a viszonylatában 
megvizsgálni majd ezt.  

Összességében úgy gondolom, hogy a tavaszi salátatörvény alkalmas azokra a 
célokra, amelyekre megfogalmazták. A gyorsan változó világban, a gyorsan változó 
szabályozásban a kihívások áthidalására, megoldására alkalmas. De több olyan pont 
is van, ami azért még átgondolandóvá teszi, hogy a zárószavazáson miként lehet majd 
erről jó szívvel szavazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen, akkor gyorsan és röviden. A taktikai medicina 
kapcsán arról kell beszámolnom, hogy ennek az elrendelésnek a lehetősége maximum 
tíz nap. Azt gondolom, ez mindenképpen olyan kritérium, ami nem hiszem, hogy 
felvet bármilyen rizikótényezőt.  

Az elektromos cigaretta kapcsán az álláspontunkat továbbra is fenntartjuk, 
tehát azt gondoljuk, hogy ez nem egy leszokást segítő eszköz, hanem éppen fordítva: 
abban segíthet valakinek, hogy rászokhasson a cigarettára. Ezért mi szeretnénk 
mindenképpen ugyanabban a kategóriában tartani, mint ahol a hagyományos 
dohánytermékeket tartjuk. Úgyhogy a tárca álláspontja ez ügyben nem változott.  
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A munkaidő kapcsán pedig arról kell beszámolnunk, hogy ez nem a tárca 
kérése volt, hanem a több mint egy éve folyó sztrájktárgyalás következtében álltunk 
elő ezzel a javaslattal, hiszen ezt a munkavállalói oldal kérte, hogy így módosuljon, 
mert szerintük ezt lehet betartatni minden féllel, mind a munkáltatói, mind a 
munkavállalói féllel. Tekintve, hogy az egészségügy egy nagyon hektikus üzem, ők azt 
gondolják, hogy ez az a határidő, amely mindkét fél részéről számonkérhetővé tehető. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr kért még szót. 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak egy 

rövid megjegyzés. Lehet mindig minden törvény és törvénymódosítás mellé 
valamilyen hangzatos szlogeneket odatenni, tehát mondjuk, az elektromos 
cigarettánál lehet azt mondani, ezt a dohányzást elősegítő eszközként minősíteni, de 
hangsúlyozom, semmi másról nincs szó, mint hogy azoknak a dohánytermékek 
árusításával foglalkozó, túlnyomórészt Fideszhez közeli embereknek a piacát bővíteni, 
akik már eddig is kaptak egy olyan piacot az államtól, amivel óriási haszonra tehetnek 
szert. 

Egyetért a Jobbik is azzal, hogy a dohányzás ellen küzdeni kellene, felvilágosító 
programokkal és mindennel. Egyetértek azzal is, hogy bármilyen eszközt, legyen ez 
akár az e-cigaretta, ennek a hirdetését és minden egyebet korlátozni, vagyis tiltani 
kell. De hogy egy olyan terméknek a piacát ismét bevinni a dohánytermékek közé… 
Mindig arról beszéltünk, hogy a passzív dohányzás a legnagyobb probléma, ezért kell 
a dohányzás ellen küzdeni, hiszen a dohányosokat egyébként sokkal nehezebb 
leszoktatni a cigarettázásról, mint az elvárható lenne - és ez valóban így van, hiszen 
ennek kapcsán szenvedélybetegségről is beszélhetünk -, de meg kell védeni azokat az 
embereket, akik nem dohányoznak. Na most, az e-cigarettánál ez a lehetőség, abban, 
gondolom, egyetértünk, hogy nem áll fenn, tehát a passzív dohányzás veszélye nem áll 
fenn. Innentől kezdve akkor, úgy gondolom, egyértelműen újabb piacszerzésről van 
szó. Ezeknek a termékeknek az árusítását be fogják vinni a trafikokba, és egy újabb 
nagy bevételi forrásra tesznek szert.  

Úgy gondolom, kevés volt egyébként az erről szóló vita, akár társadalmi vita is 
az elektromos cigarettával kapcsolatosan. Nem is akarok példákat hozni, nehogy 
véletlenül félreértsék ezeket, de lehetne sokféle példát felhozni rá. Egy szó, mint száz, 
ez csak egy új piacszerzést szolgál a fideszes potentátoknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pesti Imre képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ismételten előjön az 

elektromos cigarettával kapcsolatosan egyfajta politikai vita, amelyet szakmai 
köntösbe bújtatnak.  

Szeretném egyszer s mindenkorra világosan kijelenteni: ma a világon vita 
zajlik, az amerikai, az európai szakirodalom ellentétes álláspontokat is megfogalmaz 
az elektromos cigarettával kapcsolatban. Nem tudjuk eldönteni, legalábbis a szakma 
nem tudja ma eldönteni, hogy az elektromos cigaretta segíti a leszokást, vagy éppen a 
dohányzáshoz való hozzászokást segíti elő. Az amerikai, az európai szakirodalom, 
lehetnek azok többnyire kardiológiai szakfolyóiratok, arról írnak, hogy nincs ebben 
világos döntés. 

Én magam olvastam olyan európai, European Heart Journalben megjelent 
cikket, amely azt jelezte, hogy ezt tiltani kell és vissza kell szorítani, merthogy 
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elősegíti a dohányzásra való rászokást, és a benne lévő illóanyagoknak a negatív 
hatásai bizonytalanok. Más, amerikai szaklapok az ellenkezőjét mondják. Ezért 
tisztelettel kérek mindenkit, hogy a szakmához való hűséggel fogadjuk el, hogy ebben 
a kérdésben az államtitkárságnak valamilyen álláspontot kell képviselni. Most azt az 
álláspontot képviseli, hogy beszorítja a trafikokba, és nem engedi szabadon, nem 
engedi ezt a kereskedelembe. Ez egy szakmailag elfogadható, korrekt, tisztességes 
álláspont. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Államtitkár úr, ha kíván még 

reagálni, akkor… (Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kíván 
reagálni. 

A határozathozatal következik. Ennek megfelelően először a háttéranyagban 
szereplő bizottsági módosító indítványokról kell most döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatokat a bizottság 19 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 19 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Pesti Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag Pesti Imre képviselőtársunkat bizottsági 
előadónak kijelöltük. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Lukács 
képviselőtársunk jelzi, hogy ő vállalja, úgyhogy a bizottsági kisebbségi véleményt 
Lukács képviselő úr fogja ismertetni. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak a 
részvételt.  

Az igazságügyi szakértőkről szóló T/9782. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most az igazságügyi szakértőkről szóló T/9782. számú törvényjavaslat 
tárgyalására térünk rá. Köszöntöm Völner Pál államtitkár urat az Igazságügyi 
Minisztérium részéről. 

A háttéranyagban 49 pontos terjedelemben szerepelnek az Igazságügyi 
bizottság módosító javaslatai. A Törvényalkotási bizottságnak 1-7. hivatkozási 
számokon a Jobbik által benyújtott módosító javaslatait ismerhettük meg, 8. 
hivatkozási számon pedig a kormánypárti, 19 pontos terjedelmű módosító javaslat 
szintén a vita tárgyát képezi. 

Az előterjesztő nyilatkozott az előterjesztői tájékoztatóban, hogy részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló tájékoztatást a Törvényalkotási bizottság 
ülésén szóban fogja előterjeszteni. Államtitkár úr, parancsoljon! 

Dr. Völner Pál hozzászólása 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Az elhangzott módosítókról, amelyek a bizottság előtt vannak: az 
Igazságügyi bizottság módosítóival nem minden pontban értettünk egyet, és van 
kettő, ami a mostani TAB-módosítóban további pontosításra kerül, tehát majd 
ezeknek a levételét kérjük, illetve a benyújtott TAB-módosító technikai jellegű 
módosításokat tartalmaz, érdemi része talán az elnök és az elnökhelyettesekre 
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vonatkozó rész, amelyben a két ciklust már betöltött tisztségviselőknél ezt a két 
tisztséget nyilván egy ciklus kihagyásával tudják csak újból megpályázni. Viszont a 
korábbi szélesebb kör, ami valamennyi tisztségviselőre vonatkozott, az korlátozásra 
kerül. A többit pedig szerintem majd az adott pontoknál, ha van kérdés, akkor 
válaszolnánk meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Répássy alelnök úr kért szót, 

parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik-frakció 5. sorszám alatt 
kezdeményezett egy módosítást, mely szerint a törvényjavaslat 75. § (6) bekezdése 
elhagyásra kerüljön. Ez a 75. § (6) bekezdés úgy szól, hogy a kamara elnökének 
megválasztását a miniszternek jóvá kell hagynia. Szeretném leszögezni, hogy én nem 
értek egyet a Jobbik módosító indítványával, de ezzel kapcsolatban azt szeretném 
kérdezni - ha bárki tud válaszolni -, hogy mi van akkor, ha nem hagyja jóvá a kamara 
elnökének megválasztását a miniszter. Mert én nem találtam rendelkezést a 
törvényjavaslatban, de ha valaki megtalálta, hogy ilyenkor mit kell csinálni, akkor 
segítsen nekem, mi az eljárás akkor, ha nem hagyja jóvá a kamara elnökének 
megválasztását a miniszter. Ez egy tájékozódó kérdés, mert azt gondolom, mintha itt 
valami hiányozna a logikai sorrendben, mármint a szabályozásból hiányozna. Azt már 
nem is említem, hogy erre semmilyen határidő nincsen, hogy a miniszternek meddig 
kell jóváhagynia. Valószínűleg a jóváhagyás azt jelenti, hogy utólag kell jóváhagynia, 
tehát a megválasztását követően, de már erre nincsen semmilyen határidő, hogy 
meddig kell jóváhagynia. És addig mi van, amíg nem hagyja jóvá? De ennél nagyobb 
baj, mondom, hogy én nem látom azt a szabályt vagy azt a kidolgozott eljárásrendet, 
ami arról szól, hogy ha nem hagyja jóvá a miniszter, akkor mégis mi történik. 
Bocsánat, hogy az utolsó pillanatban megkérdezem ezt, de szerintem ez egy fontos 
kérdés.  

Egyébként a 8. sorszám alatti kormánypárti módosító javaslatokkal egyetértek, 
és ezekkel a pontosításokkal én is támogatom a képviselőcsoport nevében is a 
törvényjavaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit még szeretnék jelezni, hogy a 8. hivatkozási 

számú kormánypárti törvényalkotási bizottsági módosító 4. pontja a bizottsági 
módosító javaslatok 13. pontját, 16. pontja pedig a 42. pontját zárja ki. Tehát a 13. és a 
42. pontot, ha a TAB-módosítót elfogadjuk, akkor nem szükséges elfogadni.  

Az államtitkár úr által említett, kormány által nem támogatott módosítók 
pedig itt dekódolva számszerűen: 6., 17., 25., 43., tehát amelyeket a bizottság 
Rubovszky elnök úr javaslatára elfogadott a szakértői kamarával összefüggésben.  

Staudt képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Répássy képviselőtársam, a technikai része a felszólalásnak valóban igaz, tehát 
határidő nélkül és eljárási rend nélkül ez így eléggé a levegőben fog lógni, és erre jobb 
lett volna előbb gondolni. 

Ami a politikai tartalmi részt illeti: én úgy gondolom, hogy a módosító 
javaslatunk azt próbálja előirányozni, hogy ha benne marad a törvényben, hogy a 
főtitkárt nem elég megválasztani, hanem ott is a miniszter jóváhagyása kell, és a 
főtitkár minden gazdálkodást érintő döntéssel szemben vétójogot gyakorolhat - ami 
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elég erőteljes -, és ráadásul a főtitkárnak elő akarják írni a nagyon szigorú szakmai 
követelményrendszerét, amely alapján valakit ki lehet nevezni főtitkárnak, ha ez 
bevezetésre kerül, akkor már az elnököt legalább hadd válassza meg szabadon a 
kamara; a kettő együtt már nagyon brutális kézi vezérlés, tehát a főtitkárt is és az 
elnököt is, akkor legalább lehessen azt mondani, hogy van egy főtitkár, aki a 
törvényességért felel. Hozzáteszem, túlmegy a törvényességen az ő hatásköre, lévén, 
hogy a gazdálkodást érintő döntéseknél gyakorlatilag vétójogot gyakorolhat, tehát 
ennél a törvényességnél jóval nagyobb körben tud ő fellépni. Ez esetben azért nem 
ártana legalább az elnök esetében egy szabadságot megadni, főleg úgy, hogy be 
akarják vezetni, hogy akit már kétszer megválasztottak, az eleve ne is indulhasson el, 
tehát ez már eleve korlátozásokat jelent.  

A többi módosítónk szintén TAB-módosító, pont olyan, egyébként 
alkotmányossági - mondjuk, egy felülvizsgálat vagy a fellebbezési jog - kérdéskört 
érint, illetve az egyebekben is olyan kérdéseket próbál rendezni, amelyek szerintem 
jobbá tehetik ezt a javaslatot. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez támogatásra 
kerül, és gyakorlatilag az irányvonalakkal - és ezt elmondtuk az Igazságügyi bizottság 
ülésén is -, tehát azzal, hogy rendezni kell a helyzetet, egyetértünk, de bizonyos 
körben azért ezt úgy kell megtenni, hogy az alkotmányos legyen, és a megfelelő 
garanciák mellett azért ennek az új szervezetnek valamiféle olyan működési keretet 
tudjunk szabni, amely bizonyos esetekben - és ez igaz a szakértőkre is, nem csak a 
szervezetre - nemcsak hogy az Alaptörvénynek felel meg, hanem nem fog 
eredményezni olyan eseteket, amikor méltánytalanul lehet eljárni akár egyes 
szakértőkkel szemben. Ne essünk át a ló túloldalára, ezeket kiküszöbölendő 
terjesztettük be a javaslatokat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Elsősorban kérdezni szeretnék az államtitkár úrtól. Itt 
van két, ha úgy tetszik, struktúráját tekintve versengő javaslat. Az egyik az, ami a 
háttéranyagban szerepel, hogy az országos illetékességű szakértői kamara helyett 
három regionális kamara jönne létre. Az első kérdés az, hogy akkor ezt az államtitkár 
úr is úgy érti-e, ahogy mi értjük, hogy akkor nincs országos, csak a három regionális, 
vagy pedig van országos és a három regionális, mert a szövegből nekem az tűnik ki, 
hogy ha a háttéranyagot elfogadjuk, akkor nincsen országos kamara, csak regionális.  

A másik ezzel kapcsolatos kérdés, hogy sikerült-e esetleg a szakértői kamarával 
egyeztetni abban, hogy ők, mondjuk, melyiket tartanák jobbnak és helyesebbnek, 
mert elég megosztott volt az eredeti előterjesztés vonatkozásában, legfőképpen 
inkább nem értettek egyet az előterjesztéssel, és nagyon sok olyan pont van a 
javaslatban, amivel a szakértői kamara nem ért egyet. Kérdezném, hogy ha már bejött 
ez az Igazságügyi bizottságtól származó javaslat, akkor a minisztérium vette-e a 
fáradságot arra vagy nem, hogy egyeztessen a szakértői kamarával, hogy nekik melyik 
modell tetszene jobban. 

A végén csak egy kérdésem lenne, valószínűleg én értettem félre, amit Répássy 
képviselő úr mondott, csak ha megteszi, hogy pontosít. A Jobbik javaslata pontosan 
elhagyná azt a tételt, amely szerint a kamara elnökének megválasztását a 
miniszternek jóvá kell hagynia, tehát a Jobbik 5. számú javaslatának támogatása 
esetén ez kikerülne a jogszabályból. Most Répássy képviselő úr, ha jól értettem, arról 
beszélt elég hosszan, hogy nincsenek meg a megfelelő feltételei ennek a 
(6) bekezdésnek, szakaszt is mondok mindjárt. (Dr. Répássy Róbert: Hetvenöt.) 
Igen, a 75. § (6) bekezdéséhez nincsenek meg a megfelelő részletszabályok. Tehát 
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akkor, magyarán szólva, ezt úgy kell értelmezni - mi is akkor e mellé szívesen 
felsorakozunk, hogy a Jobbik 5. számú módosítóját támogatjuk -, hogy ezek szerint a 
kormánypárt is úgy gondolja, hogy ezt érdemes támogatni. 

Végül csak egy általános megjegyzés. Mindezen részletkérdések természetesen 
fontosak, de azt szeretném most is leszögezni és az asztalra tenni, hogy abszolút 
koncepcionális szempontból nem értünk egyet a kamarának az ilyen módon való 
átalakításával. Megint arról van szó, hogy gyakorlatilag állami gyámság alá helyeznek 
egy eddig másként működő intézményt. Úgy tűnik, most ez a kormányzati trend, ezt 
mélységesen elítéljük, és támogatni nem tudjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha Fodor képviselő úr megengedi, akkor a tisztázás kedvéért Répássy 

alelnök úrnak megadnám a szót, és akkor utána ő következik. Parancsoljon!  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Akkor 

Bárándy alelnök úr félreértette. Én azt mondtam, hogy nem támogatom a Jobbik 
módosító javaslatát, tehát én egyetértek azzal, hogy a miniszternek jóvá kell hagynia. 
Én csak azt kértem, hogy valaki modellezze, hogy akkor mi fog történni, meg mi 
ennek a joghatása és a többi, és a többi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úré a szó. Parancsoljon!  
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nos, én azzal 

szeretném folytatni, ahol Bárándy alelnök úr abbahagyta, nevezetesen: a javaslattal 
nekünk liberálisként nyilvánvalóan az az egyik legnagyobb problémánk, hogy itt az 
autonómiának egyfajta megszüntetéséről vagy korlátozásáról van szó, ha finoman 
akarok fogalmazni, tehát erőteljes korlátozásáról van szó, és lényegében állami 
gyámság alá helyezik az igazságügyi szakértői testületet.  

Na most, azt szeretném leszögezni vagy zárójelben mondani, hogy a különböző 
oldalról érkező felszólalások alapján szerintem egyetértettünk mi, képviselők abban, 
hogy persze egy csomó vita van a szakértők körül, persze egy csomó kritika 
fogalmazható meg a szakértői működésről, ezt tudjuk, hiszen a nyilvánosság előtt 
zajlik, és láthatóan tényleg nincs rendben sok minden az igazságügyi szakértők körül, 
jogos a kritika, ami elhangzik, de erre többféle megoldás van, hogy hogyan lehet ezzel 
valamit kezdeni. Szerintem itt az igazságszolgáltatás önállósága, függetlensége a 
hatalmi ágak elválasztásából levezethető, rendkívül fontos alapelve egyébként a 
demokráciának és nemcsak a liberális demokráciának, mert azt nevezhetjük 
bárminek, konzervatívnak, baloldali értékrendűnek, egyebeknek, tehát az alapvető 
demokratikus hagyományok leglényegesebb eleme egyébként többek között az 
igazságszolgáltatás függetlensége, és ehhez hozzátartozik egy elemként természetesen 
a szakértői hálózat is.  

Nem pusztán úgy lehet a problémákat megoldani, hogy központosítom a 
rendszert, tehát felszámolom az autonómiát, kinevezési jogokat gyakorlok. Én például 
nem értek ezzel egyet, tehát ami itt a javaslat 5. pontjában szerepel, azzal a 
megoldással, hogy az elnök, az elnökhelyettes, a főtitkár esetében a miniszternek van 
egyetértési joga lényegében. Szerintem ez nehezen értelmezhető másként, mint úgy, 
hogy itt komoly önállóságcsorbítás történik. És nézem, itt az indoklásban az szerepel, 
hogy azért van erre szükség, hogy szakmailag megfelelő személyek kerülhessek 
kinevezésre; ezt meg egészen meglepőnek tartom, önmagában az autonómiáról való 
gondolkodást ez annyira zárójelbe teszi. Hogy lehet azt gondolni, hogy ha nem a 
miniszter szerepel jóváhagyóként, akkor elszabadulnak a testületek, és szakmailag 
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alkalmatlan figurákat neveznek ki? Szerintem ez egy egészen megdöbbentő indoklás 
és hozzáállás ehhez az egész kérdéshez.  

Számtalan módja van annak, hogy egy autonómiával rendelkező testületet 
hogyan lehet befolyásolni abban, ha gondok vannak - még egyszer hangsúlyoznám, 
mindannyian tudjuk, hogy gondok vannak, csak különböző megoldásokat keresünk - 
az igazságügyi szakértői hálózat körül, annak működése körül és tartalma körül. 
Komoly, évek óta zajló, egyre mélyebb viták vannak az igazságszolgáltatásban, hogy 
ez hogyan működik, és szerintem annak egy rossz megoldása, tehát kifejezetten 
rendszeridegen megoldása a központosítás. Erre számtalan más módszer van, hogy 
hogyan lehetne itt eredményt elérni, persze az bonyolultabb.  

Tehát e miatt az elvi probléma miatt mi nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot, 
miközben, hangsúlyoznám, a problémát mi is ugyanúgy látjuk, és ez megoldásért 
kiált, de szerintem rossz úton indult el a kormány ez ügyben. Úgyhogy Völner Pál 
államtitkár úr válaszát természetesen izgatottan várom erre a felvetésre. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Mindannyian így vagyunk ezzel, ráadásul másnak szót se tudok adni, 

mert megszűnt itt az elektronika előttem, úgyhogy ne is kérjenek szót a 
képviselőtársaim. Az államtitkár urat illeti a szó. Parancsoljon!  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen 

a szót, elnök úr. Répássy képviselő úr említette, hogy mi van abban az esetben, ha a 
miniszter nem hagyja jóvá. Miután érvényességi kelléke a választásnak, akkor a 
megelőző helyzet szerint egy ügyvivő elnökség viszi tovább addig, amíg a következő 
választási fordulóban érvényesen nem választanak új elnököt. Tehát igazából a 
határidő tekintetében, miután éppen törvényességi felügyeletet lát el a miniszter, 
nyilvánvaló, hogy egy észszerű határidőn belül, tehát a lehető legrövidebb időn belül 
meghozza azokat a szükséges döntéseket, amelyek ilyen esetben szükségesek. 

Bárándy képviselő úrnak a regionális kamarákkal kapcsolatos felvetésére: a 
bevezetőben valóban nem soroltam fel pontosan, de az elnök úr pontosította, hogy 
miután az Igazságügyi bizottság 6., 17., 25., 43. pontokban lévő javaslatait, amelyek a 
regionálisra vonatkoznak, nem támogatjuk, ezért erre nem tudunk kitérni, hogy 
hogyan illeszkedne akkor a koncepcióba. 

Fodor Gábor képviselőtársam felvetése volt, elhangzott, hogy az autonóm 
szervezeteket többféle formában lehetne befolyásolni. Szerintem jobb az, ha 
törvényben meghatározott keretek között történik meg a befolyásolás, mert akkor 
azon túlmenően nem lehetséges.  

Csak zárógondolatként akkor még annyit tennék hozzá, hogy az igazságügyi 
miniszternek törvényességi felügyeleti kötelezettsége, jogköre van, felelős ezért a 
területért, ezt eszközök nélkül nagyon nehéz lenne megvalósítani, tehát ezt a 
javaslatot tudtuk letenni az asztalra. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Bocsánat! Egy pontosító kérdést én is szeretnék az államtitkár úrnak 

feltenni. Előttem most már őszi levelek és képek jelentek meg a képernyőn. 
(Derültség.) 

Tehát azt szeretném kérdésként feltenni az államtitkár úrnak: itt ez egy 
törvényességi felügyeleti jogkör az igazságügyi miniszter részéről vagy egy teljesen 
szabad, diszkrecionális jogkör, hogy eldöntheti, hogy szimpatikus számára a 
megválasztott kamarai elnök vagy sem? Ha az előbbi, akkor szerintem rossz a 
kodifikáció, ha az utóbbi, akkor rendben van. Hogy a kamarai függetlenségnek hol 
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vannak a határai és hol húzzuk meg, az egy külön vitát érdemel. De előbbi vagy 
utóbbi? - ez a kérdésem tisztelettel. Parancsoljon!  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Bocsánat, hogy 

nem voltam pontos. Diszkrecionális jogköre a miniszternek, és miután a 
törvényességi felügyelet előtti eszközökről beszélünk, inkább azt mondanám, hogy be 
tudja magát biztosítani a miniszter úr arra, hogy lehetőleg minél kevesebb esetben 
kelljen ilyen jogkörrel élnie. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további felszólalási szándékot nem látok, 

ezért a vitát lezárom, és határozathozatal következik.  
Először az Igazságügyi bizottság módosító javaslatairól kell hogy szavazzunk. 

Külön tenném fel szavazásra a kormány által nem támogatott pontokat. Tehát a 6., 
13., 17., 25., 42. és 43. pontokról szavazunk először. Ezeket a kormány nem támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a 6., 13., 17., 25., 42., 43. módosító javaslatokat 3 igen 
szavazattal, 23 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta.  

Most a háttéranyagban szereplő többi módosító indítványról kell hogy a 
bizottság döntsön. Ezeket a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a fennmaradó többi bizottsági módosító 
javaslatot 20 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai közül az 1-7. 
pontokig terjedően… (Dr. Bárándy Gergely: Ügyrend!) Ügyrendi kérdésben Bárándy 
alelnök úr következik. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Külön szavazásra szeretném kérni az 1-7. pontok közül az 5. és a 6. pontot. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tehát most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai 

közül az 1., 2., 3., 4. és 7. javaslatról szavazunk. Ezeket a Jobbik javasolta, és senki 
nem kérte külön szavazásra. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A 
kormány nem támogatja ezeket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1., 2., 3., 4., 7. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatokat 4 igen szavazattal, 20 nem 
ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most az MSZP által külön szavazásra kért, de a Jobbik által benyújtott 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatok közül az 5. és a 6. számúról kell 
döntenünk. (Dr. Bárándy Gergely: Most csak az 5.-ről. Külön kérnék szavazást a 6.-
ról.) Akkor az 5. számúról kell először döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most erről szavazzunk! A kormány nem támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az 5. hivatkozási számú saját TAB-módosítót nem támogatta.  

Most külön kell szavaznunk a 6. számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatról. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány 
nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 6. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 24 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül nem támogatta.  
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Most a 8. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosítóról kell 
szavaznunk. Ez kormánypárti indítvány. A kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság 8. hivatkozási számú saját 
módosító javaslatát a bizottság 20 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás 
mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány ezeket 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 20 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót az ellenzék (Dr. Bárándy Gergely: Megosztva.) megosztva, 
az MSZP és a Jobbik frakciójából, Bárándy alelnök úr és Staudt képviselő úr 
személyében állít.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak 
és munkatársainak a bizottsági ülésen való részvételt. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9369. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9369. számú törvényjavaslat. A kormány 
képviseletében Csepreghy Nándor államtitkár urat köszöntöm. 

A módosító javaslatok között a Gazdasági bizottság kétpontos módosító 
javaslata, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1., 2., 3. hivatkozási számú, az első két 
esetben kormánypárti, utolsó esetben a Magyar Szocialista Párt által benyújtott 
módosító javaslata található.  

Az előterjesztő egyetért a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban 
foglaltakkal, hacsak ezt itt nem kívánja módosítani. Megadom a szót az államtitkár 
úrnak. 

Csepreghy Nándor hozzászólása 

CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló törvényt azért 
terjesztette a kormány a parlament elé, hogy egyre több magyar család juthasson 
lakóingatlanhoz, otthonhoz. Ennek több egyéb intézkedéseivel is találkozhattak. Ilyen 
volt a lakásépítés áfájának a csökkentése, a családi otthonteremtési támogatás 
elindítása, illetve az építésügyi bürokrácia csökkentése is ebbe a sorba illeszkedik. 

Azt gondoljuk, hogy amennyiben jelentős forrás áll rendelkezésre a családi 
otthonteremtéshez, akkor annak nem szabad elbuknia azon, hogy az építésügyi 
szabályozás ma Magyarországon túlzottan komoly terhet jelent a magyar 
családoknak, és lassítja az építkezés folyamatát, ezáltal pedig az építőiparra is negatív 
hatással van.  

A kormány egyértelmű szándéka, hogy az építtetők oldaláról egyszerűsítést 
vezessen be, a másik oldalon pedig támogassa akár a környezetvédelmi, akár pedig a 
természeti és az épített környezet védelmére vonatkozó rendelkezéseket. A kormány 
által beterjesztett javaslat ennek a szellemiségében született, és amelyhez 
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kapcsolódóan a TAB módosító javaslatát támogatjuk, a 2. számú módosító javaslatot 
pedig nem támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólási szándékot nem látok… (Gőgös Zoltán jelentkezik.) Gőgös képviselő úr 
most jelzi, hogy hozzá kíván szólni. Parancsoljon. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A módosító javaslatunk 
mellett szeretnék egy egyszerű érvet elmondani. 

Azt gondolom, hogy általában megszüntetni azt a kötelezettséget, hogy 
szakipari munkát csak szakember végezzen, nem lenne szerencsés. Az érthető, hogy 
amikor egy családi típusú építkezés van, és kalákában építkeznek, akkor bizonyos 
esetekben ez mellőzhető, de ne essünk át teljesen a ló másik oldalára, főleg nem az 
üzleti világban lévő építkezések kapcsán.  

Nem szeretnénk, ha közmunkások jelennének meg különböző Fidesz-közeli 
pályázók által elnyert építkezéseken. Ezt határozottan kérjük, hogy ne teljes körben 
legyen mentesítve a szakképesítéstől. Nekem attól is futkoz a hideg a hátamon, hogy 
aranykalászos gazdák két nap alatt papírt szereznek agrártevékenységről. Ne 
csináljuk meg ezt a hibát ugyanúgy itt is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Miután további felszólalási szándékot nem látok, 

államtitkár úrnak, ha kívánja, megadom a szót válaszadásra, parancsoljon.  
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Egyetértek a 

képviselő úrral, azonban a félelmét okafogyottnak tartom, hiszen a szabályozás úgy 
szól, hogy egy szakképesítéssel rendelkező embernek mindig ott kell lenni, és az ő 
munkáját segítheti a szakképesítéssel nem rendelkező ott lévők köre. Tehát az a 
szakmai garancia, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelő minőségben kerüljenek 
kivitelezésre a munkálatok, biztosított. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Még annyit 

szeretnék pontosítani, hogy a kormány képviseletében államtitkár úr jelezte, hogy 
nem támogatja a gazdasági bizottsági módosító javaslatot, mert a Törvényalkotási 
bizottság 1. hivatkozási számú javaslatát támogatja. Sem a 2., sem a 3. számút nem 
támogatja a kormány, ugye? Parancsoljon. 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Így van.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr jelzi, hogy így van. Ennek megfelelően 

határozathozatalra kerül sor. Először a háttéranyagban szereplő bizottsági módosító 
javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Gazdasági bizottság módosító javaslatát 8 
igen szavazattal, 14 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú kormánypárti törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatról kell döntenünk. Ez a kormány támogatását élvezi. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját 
módosító javaslatát a bizottság 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodás mellett támogatta. 
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Most a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú kormánypárti 
módosítójáról kell döntenünk. Ezt a kormány nem támogatja. A Fidesz-frakció 
támogatja. Erről a hétfői frakcióülésen tudunk dönteni, ha a bizottság fenntartja ezt a 
javaslatot. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság 3. hivatkozási számú módosító javaslatáról 
kell döntenünk. Ez a Magyar Szocialista Párt javaslata. A kormány nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 3. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatását 
élvezi a javaslat és a jelentés. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, hogy ki 
az, aki őt támogatja. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelölte.  
Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem 

kíván. Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a 
részvételt.  

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló T/9785. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Továbbra is megtisztelő, hogy velünk marad, hiszen neki kell a kormányt 
képviselnie, mert most a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló T/9785. számú törvényjavaslat tárgyalására térünk át. A 
bizottsági eljárásra a házszabály 47. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozattal 
kerül sor.  

Tehát ennek megfelelően az előterjesztő a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatokról nem foglal állást. A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 
8 pontos terjedelmű módosító javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. és 
2. hivatkozási számú saját módosító javaslata található. A vitát megnyitom. 
(Jelzésre:) Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. A szót megadom, és átadom az 
elnöklést Balla alelnök úrnak. 

 
(Az elnöklést Balla György, a bizottság alelnöke veszi át. - Dr. Gulyás Gergely 

távozik az ülésről.) 
 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon rövid 
leszek, nem kívánom megismételni az általános vitában elmondottakat, de szeretném 
a két módosító javaslatunkat indokolni, ami a Törvényalkotási bizottság 
kezdeményezéseként 1. és 2. számon került benyújtásra. 

Az első javaslat azzal kapcsolatos, hogy nem tudjuk támogatni, hogy közel 
500 kisposta megszűnjön és ezer postásnak veszélybe kerüljön a munkahelye, és ezt a 
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tevékenységet pedig magántulajdonban lévő takarékszövetkezetek vegyék át. 
Úgyhogy ezzel kapcsolatos az első módosító javaslatunk. Annál is inkább, hogy az 
általános vita során is kiderült, hogy semmilyen olyan számítás nem készült, vagy ha 
készült, akkor mi azt nem láttuk, ami alátámasztaná ezt az elképzelést és ezt a 
stratégiát, illetve ennek az ellenkezőjére sem, tehát hogy mondjuk, a kisposták 
folytathatnának pénzügyi tevékenységet, tehát nem a pénzügyi intézmények postai 
tevékenységet. Úgyhogy az első módosító javaslatunk erről szól. 

A másik egy kicsit mélyebbre megy a törvényjavaslat rendelkezéseivel 
kapcsolatban. Ez pedig adatvédelmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos, és ezt 
tartalmazza a módosító indítványunk is. Itt az van, hogy egy többségében állami 
tulajdonban álló, közfeladatokat is ellátó, közpénzekkel gazdálkodó Magyar Posta 
Zrt., annak leányvállalatai, továbbá a többségében magántulajdonban álló FHB-
csoport és a takarékszövetkezetek közösen használnak informatikai rendszert, mint 
egymással úgymond szoros kapcsolatban álló csoport. 

Az informatikai rendszerek közös használata különösen figyelemre méltó, 
hiszen a Magyar Nemzeti Bank 2015 októberében az FHB Nyrt.-t informatikai 
rendszerével kapcsolatban megbüntette, több hiányosságot tárt fel, 70 millió forintos 
bírságot szabott ki, így sok kérdés felmerül, amit föltettem az általános vita során is, 
nem kaptam rá választ, most megpróbálom megint föltenni, hátha kapok rá választ.  

Tehát nem ismert, hogy milyen informatikai rendszert használnak közösen; 
milyen adatokat tartalmaz a közösen használt informatikai rendszer; miért van 
szükség közösen használt informatikai rendszerre; mi a közös használat jogcíme, 
tartalma; milyen fejlesztéseket kellett végrehajtani a közösen használt informatikai 
rendszerhez; ki végzi a közösen használt informatikai rendszer fejlesztését; hogyan és 
milyen eljárásban került kiválasztásra a fejlesztést végző társaság; mennyibe került a 
Magyar Posta Zrt.-nek a közösen használt informatikai rendszer kifejlesztése, feltéve, 
hogy a rendszert a takarékszövetkezetek és az FHB-csoport nem a Magyar Posta Zrt.-
től veszik át. Ki felel a közösen használt informatikai rendszert tartalmazó szerver 
tárolásáért és folyamatos működőképességéért, biztonságáért? És egy ugyancsak 
fontos kérdés, hogy van-e telephelybiztonsági tanúsítványa a szerver működtetéséért 
felelős személynek. Azt gondolom, hogy azért a Magyar Posta azonkívül, hogy tudjuk, 
mi az alapfeladata, de adatvédelmi biztonsági szempontból is egy kiemelt gazdasági 
társaság, hiszen ahogy a levélküldemények a postai szolgáltatásoknál, ezek a területek 
kiemelten fontosak. 

Kérem államtitkár urat, hogy válaszoljon, és ahogy mondtam, a módosító 
javaslatunk is ezeket a problémákat küszöbölné ki. Kérem a bizottságot, hogy 
támogassák az általunk kezdeményezett két javaslatot. Köszönöm. 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen, képviselő úr, meg fogjuk fontolni a kérését. Fodor képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nos, a 

javaslattal kapcsolatban annyit szeretnék leszögezni - egyetértve Tóth Bertalan 
képviselőtársammal, aki előttem szólt, ugye, hasonlóakat szoktunk mondani a 
Postával kapcsolatban -, hogy gondokat látunk itt a javaslatnál, komoly gondokat.  

Ezért én nem is tudom támogatni ezt a javaslatot, méghozzá azért nem, mert az 
az érdekes helyzet áll itt elő ezzel a javaslattal, hogy lényegében egy állami 
szolgáltatás privatizációjával nézünk szembe, ami önmagában is furcsává teszi a 
helyzetet. Ugye, a Fidesz, amely egyébként folyamatosan központosít, és 
folyamatosan a privatizációval szemben az államosítások mellett volt az elmúlt 
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években, most egy egészen más irányba megy el. Én liberálisként mondhatnám is 
erre, hogy önmagában ez nem is egy rossz irány, egyébként megjegyzem, önmagában 
nem is ezzel van probléma, mert természetesen minden vitakérdés, hogy hogyan tud 
jobban működni. Tehát szó sincs arról, hogy ha a piaci szabályokat alkalmazzuk, 
magánbefektetők jelennek meg, azok rosszabbul működnének, mint az állam; és 
fordítva sem igaz, hogy az állam mindig helyből rosszabbul működik bizonyos 
helyzetekben, mint a magánbefektetők. Tehát ezt mindig az adott helyzetben kell 
eldönteni. De ez önmagában pikáns, hogy ez teljes egészében irányban szembemegy 
azzal a politikával, amit a Fidesz az elmúlt években képviselt. 

Nyilván az ember felteszi ilyenkor a kérdést, hogy vajon miért akkor. Tehát 
miért ez a szembemenetel, miért ez a fordulat ebben az esetben? És nem nagyon 
tudunk másra gondolni, mint arra, hogy itt lényegében egy gazdasági háború zajlik a 
háttérben. A gazdasági háború arról szól, hogy jó ideje ismert a takarékszövetkezetek 
államosításával elkezdett folyamat, amely azt a célt próbálja maga elé tűzni, hogy az 
OTP-vel szemben egy másik jelentős piacbefolyásoló bankcsoportot hozzon létre a 
magyar piacon. Itt az FHB szerepel ebben, és a takarékszövetkezetek maga alá 
gyűrése, amint mondtam az előbb, az államosítása ezt a célt szolgálja. Ez megint egy 
olyan kérdés, erről is lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, helyes, ha ilyen történik 
vagy sem. Az eszközök szerintem nem jók és nem elfogadhatóak, a cél lehetne egy 
értelmes vita tárgya, a probléma az, hogy ilyenkor mindig azt látjuk, hogy nem a 
normális piaci viszonyok alapján, érdemalapúan történik a döntések meghozatala, 
hanem egy belső kör kap lehetőséget arra, hogy ebben a privatizációban részt vegyen, 
egy szűk belső kör. Itt is jön a Fidesz holdudvara, amely megkap nagyobb 
privatizációs falatokat, szeleteket, és azzal gazdálkodhat. 

Ez biztos, hogy nincs rendjén, mert ez egyébként a piacgazdaság szabályainak 
nem felel meg. Tehát ez nem erről szól. A piacgazdaság szabályainak a fair verseny, a 
fair és átlátható verseny felel meg minden esetben és nem pedig a politikai 
kapcsolatok kapcsán történő gazdasági térnyerés. Tehát emiatt azt gondolom, hogy 
erre érdemes odafigyelnünk, ez egy fontos politikai kérdés, én ezt nem tudom 
támogatni. Azok már ilyen részletkérdések, hogy ott azért van egy komoly 
ellentmondás, hogy Németh Lászlóné államtitkár asszony egy éve még arról beszélt, 
hogy az egyes településeken megmaradnak párhuzamosan a takarékszövetkezetek és 
a postahivatalok, majd működnek ezek szépen egymás mellett, a posta ellátja a maga 
szolgáltatásait. Most azt látjuk, hogy itt a takarékszövetkezetek nyertek - az előbb 
általam elmondott ok alapján nyilván, tehát hogy itt a háttérben egy konkurens nagy 
gazdasági társaság térnyeréséről van szó, amely mögött nyilván politikai szándék és 
politikai motiváció áll -, tehát a takarékok nyertek ebben a küzdelemben, és be fogják 
nyelni több mint 500 helyen a tervek szerint a postai hivatalokat. 

Azért nehogy azt gondoljuk, hogy a takarékszövetkezetek a postai 
szolgáltatásokat hipp-hopp normál szinten el fogják tudni látni. Azért az egy óriási 
rendszerzavart fog jelenteni az elkövetkezendő időben, ami önmagában megint a 
polgárok felé is szerintem nem helyes dolog, nem eladható, de nem is az, hogy nem 
eladható, hanem koncepcionálisan sem helyes. Tehát azt gondolom, hogy a Postát 
minden problémájával együtt nem ilyen értelemben felszeletelni és kétséges és 
vitatható módon privatizálni, egy Fidesz-közeli gazdasági holdudvarnak a 
martalékává tenni kellene, hanem azért kellene segédkezni elsősorban, hogy 
működőképes legyen. Tehát mi jelen formájában ezt a javaslatot nem tudjuk 
támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Staudt képviselő úr! 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden 
szeretnék hozzászólni, mert az általános vitában már részletesen kifejtettem a Jobbik 
álláspontját. 

Én az MSZP 1. számú módosító javaslatát azért tartom támogathatónak, mert 
ahogy részletesen leírják ők is, nagyon szeretnénk látni azt a hatásvizsgálatot, hogy ez 
hány postát fog érinteni, hol megy a posta a szövetkezetbe, melyik szövetkezetbe; hol 
megy a szövetkezet a postára, ha lesz ilyen.  

Tehát azt gondolom, hogy fel kellett volna hatalmazni, ha ehhez országgyűlési 
felhatalmazás kellett volna, akkor ezt megadtuk volna, hogy egy részletes tanulmány 
készüljön, illetőleg valóban nem lehet tudni jelen pillanatban, hogy hány ember 
elbocsátásával jár ez a folyamat, és egyébként pont ezek miatt fogunk tartózkodni a 
záró szavazásnál. Hozzáteszem, ha megtörténik ennek az átállásnak az előkészítése, 
bár valószínűleg nem fog visszajönni a parlament elé, ez is a gondunk, akkor lehet 
látni, hogy valójában igazak-e azok az ígéretek, amelyeket a kormány tett. Ha nem 
lesznek igazak, akkor így biankó csekkre nem tudjuk támogatni, de persze vannak a 
törvénynek olyan részei, amelyek előremutatóak, de hát ellenzékiként a biankó 
csekkeket nem tudjuk és nem is kívánjuk aláírni. De természetesen ahhoz 
drukkolunk, hogy az ígéreteknek megfelelően valósuljon meg ez az integráció. Vannak 
kétségeink, de ezeket nem fejtem újra ki. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyéb hozzászólót nem látok, a vitát 

lezárom, az államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Engedjék meg, hogy a képviselői felvetésekre tételesen válaszoljak.  
Tóth képviselő úr, először is a postai szolgáltatások mindenhol megmaradnak, 

ahol most is postai szolgáltatásokat lehet igénybe venni, ezeknek a köre bővül. Az, 
hogy a hitelintézeti tevékenység tekintetében a pénzforgalmi törvény nem teszi 
lehetővé a Postának különböző pénzügyi tevékenységek folytatását, teszi indokolttá 
azt, hogy adott esetben a fordított eljárás is alkalmazható legyen. Az informatikai 
kérdések tekintetében pedig az ötpárti egyeztetéseken - amelyeken tudtommal ön 
nem vett részt - elhangzottak azok a válaszok, amelyekről most kérdezett. Egy elvi 
lehetőségét nyitja meg ez a rendelkezés egy közös informatikai rendszer 
működtetésének. Amennyiben egy ilyen integráció létrejön, akkor akár az ügyfelek 
adatainak a kezelésére, az általuk folytatott tevékenységek irányítására és a 
szervezetirányítási rendszerre mindkét oldalon lehetőséget ad egy ilyen informatikai 
rendszer, ami most - még egyszer mondom - egy elvi lehetőség. Akkor pedig, amikor 
ez ténylegesen megvalósul, csak olyan helyen lehet letelepíteni, ahol a megfelelő 
törvényi garanciák biztosítottak ezeknek a működésére. 

Fodor képviselő úrnak szeretném jelezni, hogy 2007 óta van a Postának 
Postapartner Programja, ami pont azt a célt szolgálja, hogy a Posta a változó piaci 
igényeknek megfelelően tudjon szolgáltatni és tudja bővíteni a szolgáltatási körét, 
ebből fakadóan pedig produktívabban több állami bevételt tudjon termelni. És itt 
pedig megnyitjuk a lehetőségét annak, hogy adott esetben hitelintézetekkel való 
együttműködésben olyan szolgáltatási kört is elvihessen akár kistelepülésekre, akár 
nagyobb településekre, amelyre most a Postának nincs törvény által felhatalmazott 
lehetősége.  

Staudt képviselő úrnak: a törvény elfogadását követően ez egy elvi lehetőség a 
postáknak egy ilyen típusú együttműködésre, fúzióra. Tehát azok a számok, amiket ön 
most kér, azért sem állnak rendelkezésre, mert ez egy elvi lehetőség, ami az 
igényeknek megfelelően alakulhat ki. Én elfogadom, hogy az ellenzék ellenzékként 
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kell hogy viselkedjen, ön meg fogadja el azt, hogy nekünk az a feladatunk, hogy akár a 
Posta, akár más állami intézmények vonatkozásában a produktivitást, a szélesebb 
körű piaci szolgáltatást tudjuk biztosítani. Ez két eltérő álláspont, és két eltérő 
politikai érdek. Ezt tudomásul tudjuk venni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy rátérhetünk a 

határozathozatalokra. Az előterjesztő úgy foglalt állást, hogy nem foglal állást a 
módosító javaslatokról. Először döntenünk kell a háttéranyagban szereplő gazdasági 
bizottsági módosító javaslatról, amely szerintem egyértelműen támogatható. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 20 igen, 3 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta.  

A következő módosító javaslat a Szocialista Párt módosító javaslata. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 9 igen, 18 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a javaslatot 
elutasította.  

Most következik a 2. számú szocialista módosító javaslat. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 4 igen, 20 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett a javaslatot 
elutasította.  

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

A bizottság 20 igen, 4 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta.  

Vécsey képviselő urat javaslom a bizottság előadójának. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta.  

Kisebbségi előadónak Tóth Bertalan képviselő urat javaslom. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen.  

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10092. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ahol továbbra is üdvözöljük 
Csepreghy államtitkár urat itt nálunk, ez pedig az az állami projektértékelői 
jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat.  

Kérem képviselőtársaimat, jelezzék, ha a vitában hozzászólási szándékuk van. 
(Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Magával a 
törvénnyel kapcsolatosan én értem, sőt értékelem is egyébként Lázár miniszter úr 
törekvéseit az európai uniós pénzek felhasználásával kapcsolatosan. Még talán annyit 
is elmondhatok, hogy én az elmúlt időszakban talán egyedül miniszter úrban láttam 
azt a szándékot, hogy tényleg, valóban változtatni kívánna ezeken a helyzeteken.  

Éppen ezért egyébként a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatni fogja 
ezt a javaslatot, de nem értjük, hogy miért kellett egyáltalán ezt ide behozni. Azért 
fogjuk támogatni, mert minden olyan dolgot támogatunk, ami egy tisztább helyzetet 
próbál megoldani, de ez a törvényjavaslat nem próbál tisztább helyzetet megoldani. 
Itt ugyanaz a helyzet marad, hiszen azt kell mondanunk, hogy eddig is teljeskörűen 
szabályozva volt rendeleti szinten a pályázatok értékelése és minden egyéb; nem ezzel 
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volt elsődlegesen a probléma, hanem magával a végrehajtással. Hogy mondjak egy 
példát: ugye, semmi nem fog változni szinte az értékelők szempontjából, ugyanaz 
marad, van, mondjuk, egy lényeges változás, hogy majd külső szakértőt már nem 
lehet bevonni. Tehát ha lesz egy olyan speciális eset, amit nem tudnak ellátni azok az 
emberek, akik ugye meghatározva vannak, hogy kik lehetnek értékelők, akkor sem 
lesz lehetőség bevonni őket. Hogy mondjak egy példát egyébként arra vonatkozóan, 
hogy miért nem változott semmi, és hogy miért marad ugyanaz a rendszer, ami 
szerintünk rossz: vegyük például a trafikpályázatok esetét.  

A trafikpályázatoknál Bitay Márton államtitkár úr és 11 társa végezte az 
értékelést, két hónap alatt 15 ezer pályázat értékelését végezték el. Ez azt jelenti, hogy 
mivel egy pályázatot két embernek kellett értékelni, napi 44 pályázatot bíráltak el. 44 
pályázatot; a munkájuk mellett. Tehát felmerül a kérdés, hogy vajon akkor itt milyen 
pályázati értékelés folyt. Ha ugyanez a rendszer marad, akkor teljesen mindegy, hogy 
most - és nem is értjük, hogy miért kellene ezt törvényi szintre emelni - törvényi 
szintre emeljük, de ugyanazon rendeletek alapján már teljeskörűen szabályozott 
rendszer marad meg. Tehát nem az lenne a fő probléma, és ugye itt az általános 
indoklásban meg volt említve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség esetét is érdemes figyelembe venni. Hozhatunk mi törvényeket, 
hozhatunk mi szabályokat, ha ezeket a világos és egyértelmű törvényeket és világos és 
egyértelmű szabályokat az állami szereplők, a háttérintézmények és a kormány nem 
tartják be. Tehát például a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az a helyzet állt elő, 
hogy hoztunk egy törvényt 2012. január 1-jétől, amely pontosan kimondta, hogy 
átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű offshore cég nem kaphat európai uniós forrást. 
Mi történt fél év alatt? Megnéztük 2012 augusztusában, ez alatt a fél év alatt 76 
átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű offshore cégnek 30 milliárd forintot osztott ki a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Amikor ezt feltártuk, akkor ebbe a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség belebukott, mert ezért felszámolták, sőt a minisztertől elvonták 
ezeket a jogköröket, nagyon helyesen, és arról volt szó, hogy elkezdünk egy teljesen 
más dolgot.  

Még egy példát hadd hozzak fel önöknek: ennek hatására, valóban egyébként 
Orbán Viktor miniszterelnök úr is ezt mondta a múltkor az azonnali kérdésemre, a 
kormány megvizsgált 44 ezer céget, hogy offshore hátterű-e vagy nem. Majd a 
kormány azt mondta a 44 ezer cég megvizsgálása után, hogy itt van egy lista, 260 
céget önök, tehát önök nyilvánítottak offshore cégnek. A lista egyébként a mai napig 
megtalálható még a Miniszterelnökség honlapján.  

Ha megnézzük ezeknek a cégeknek a listáját, és megnézzük, hogy 2014 áprilisa 
óta - ha jól emlékszem, április 1-jén hozták nyilvánosságra ezt a listát - mi történt 
ezekkel a cégekkel, akkor ezek között a cégek között találunk olyat, nem is egyet, 
amelyik például - hogy csak egyet említsek - azóta 2,5 milliárd forint értékben kötött 
szerződést a kormánnyal, az állammal, háttérintézményekkel és hasonlókkal. És itt 
jön az, hogy mit tartunk be belőle. Ha önök hoznak egy rendelkezést, azt mondják, 
hogy ez offshore szervezet, hogyan fordulhat elő, hogy az önök háttérintézményei, 
országgyűlési képviselői - mert például az agrárkamara is elég komoly szerződéseket 
kötött Győrffy Balázs vezetésével ezzel a céggel - ezt semmibe veszik? Tehát ha nem 
tartjuk be a rendelkezéseket, nem tartjuk be a törvényeket, akkor teljesen mindegy, 
hogy ezt most törvényi szintre emeljük vagy nem emeljük törvényi szintre, innentől 
kezdve nem fog semmi változni.  

Véleményünk szerint nem itt kellene elkezdeni a korrupció elleni harcot. Nem 
a kisembereknél, az értékelőknél kellene elkezdeni a korrupcióellenes harcot. 
Véleményünk szerint a korrupcióellenes harcnak az első és nagyon fontos lépése az 
lenne, hogy szólni kellene azoknak a sajnos már Orbán Viktorhoz is köthető 
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barátoknak, hűbéreseknek, azoknak az új, modern kori fideszes offshore lovagoknak, 
akik ellen már annyira nem küzdenek, hogy kicsit vegyék vissza azt a tempót, amivel a 
közpénzek környékén munkálkodnak. És ha elérnénk azt, hogy nem lennének 
folyamatosan offshore botrányok a Fidesz környékén, nem lennének folyamatosan 
offshore botrányok a kormány környékén, a közbeszerzéseknél és hasonlóknál, akkor 
nagyon nagy lépést tennénk a korrupció elleni harcban. Erre kellene sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektetni, mintsem hogy elvileg fából vaskarikát csinálunk, és törvényi 
szintre hozzunk egy olyan rendszert, amelynek nem a szabályozásával van probléma, 
hanem a működtetésével. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A vitát lezárom. Államtitkár úrnak adom meg 

válaszadásra a szót. 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. A képviselő úrral folytatott vitánk nem új keletű. Habár most az értékelési 
rendszerről beszélünk, képviselő úr másik két kérdést érintett, a közbeszerzési 
törvényt, illetve az offshore vonatkozású ügyeket; engedje meg, képviselő úr, hogy 
erre itt ne válaszoljak, de nagyon szívesen folytatunk párbeszédet ezekről. Illetve ha 
az ön által említett cégre, amelyik szerepel az átláthatatlan cégek listáján, és ennek 
ellenére különböző állami megrendeléseket kapott, kapok egy cégnevet, akkor ígéretet 
tudok tenni miniszter úr nevében, hogy utánamegyünk ennek az ügynek. 

Az érdemi és a mai napirendek között szereplő kérdésben, az állami 
projektértékelési rendszerről engedje meg, hogy egypár dolgot tisztázzak. Valóban, 
amit ön felvetett kérdésként, az az alapvető oka ennek a törvényi rendelkezésnek: a 
transzparencia megteremtése a pályázati értékelések tekintetében. Miért? 2013-ban, 
ahogy ön is mondta, a Miniszterelnökség átvette a fejlesztési források feletti 
felügyeletet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, és már akkor is látható volt, és 
addig is bevett piaci gyakorlat volt egy elég szoros összefonódás az úgynevezett 
pályázatíró, projektmenedzsment cégek és a beérkezett pályázatok kiszervezett 
értékelését végző cégek között. Az állam ezt az intézkedést azért hozta, hogy 
egyértelmű falat építsen e két szereplő közé, tehát a projektmenedzsment és 
pályázatírásban részt vevő cégek semmilyen befolyással ne tudjanak rendelkezni a 
projektet értékelő emberek felett. Ennek az egyik része az, hogy a kiszervezett 
értékelést nemcsak hogy megszüntetjük, hanem csak az állami körön belül, a 
költségvetési körön belül foglalkoztatottak esetében tesszük lehetővé a projektek 
értékelését.  

A parlamenti vita során elhangzott érveit önnek is, a Jobbiknak is, illetve az 
MSZP-nek is figyelembe vette a kormány akkor, amikor kezdeményezte azt a 
módosítást, hogy például ott, ahol nem biztos, mert előfordulhat az, hogy nem áll 
rendelkezésre megfelelő állami szaktudás egy-egy projekt értékelésében - ez 
szerintünk leszűkíthető az innovációs pályázatok körére -, legyen lehetőség igénybe 
venni külső piaci szolgáltatásokat. Az a módosítás, amelyet a kormány 
módosítójaként látnak már ehhez kapcsolódóan, pont ennek a vitának a 
következményeként, ennek a javaslatnak az elfogadásaként került be ebbe a módosító 
anyagba.  

Az egyértelmű politikai cél pedig annak az ellenzéki támadásnak, ha lehet így 
mondani, a semlegesítése, hogy eddig az értékelési rendszerről önök semelyik 
minisztert nem tudták egyértelműen interpellálni a parlamentben. Most pedig ennek 
az új törvényi felhatalmazásnak köszönhetően lesz egy szakmai és politikai 
felelősséggel rendelkező miniszter a parlamentben, akit bármilyen értékelési ügyben 
interpellálni tudnak, mert az ő politikai felelőssége az önök, tehát a képviselők 
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irányában, az ellenzéki és a kormánypárti képviselők irányában, illetve az Európai 
Bizottság felé is elszámolni a transzparens és átlátható értékeléssel.  

Tehát valóban, ez az intézkedés arról szól, hogy megszüntessük az összejátszást 
a projektértékelés és a pályázatírás, projektmenedzsment között elvi szinten is. A 
másik oldalon pedig egy nagyon világos politikai felelősséget és felhatalmazást adjunk 
egy miniszternek, akit önök hétről hétre számon tudnak kérni. Ez az intézkedés erről 
szól.  

A másik két ügyben pedig, ahogy mondtam, vitaképesek vagyunk, és úgy 
gondolom, történtek már előrelépések, többek között az önök által felvetett ügyekre 
vonatkozóan is változtatások. Azonban azt nagyon fontos elmondani, hogy 2010-et 
megelőzően Magyarországon senki nem tartotta fontosnak az átlátható szervezetek 
irányába történő elmozdulást és közpénzek átlátható szervezetek felé történő 
nyújtását bármilyen formában, akár pályázat, akár közbeszerzés, akár egyéb 
együttműködés terén. A jelenlegi kormányzat volt az, amelyik 2012. január 1-jétől 
megteremtette ennek a lehetőségét az új Alaptörvénnyel. Ha ezt a továbbiakban még 
szigorítania kell a kormánynak ahhoz, hogy ennek a törvénynek ne csak a 
szellemisége szerint működjön, hanem a gyakorlatban is végre lehessen hajtani, 
akkor arra is nyitottságot mutat a kormány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. 

Mondta, hogy ha megmondom azt a céget: az előző héten elhangzott azonnali 
kérdésben, igaz, hogy Rogán Antal minisztériumához szólt, és Dömötör Csaba 
államtitkár úr válaszolt rá. Ezek szerint úgy néz ki, hogy ő nem tájékoztatta önöket 
erről. Konkrétan elmondtam, milyen szerződésekről van szó, és mi a neve a cégnek - 
de majd elmondom önnek is. Sajnos nem egy ilyen cég van, úgyhogy lesznek majd 
még ilyen kérdéseink ebből kifolyólag. 

S azt is elmondtam, és én értem, tényleg még egyszer hangsúlyozom, én látom 
miniszter úrnál azt a szándékot, hogy javítani kíván ezen a helyzeten. Én nem a 
szándék hiányát kifogásoltam, hanem azt, hogy lehet az a legjobb szándék is, ha 
ezeket a törvényeket, rendelkezéseket azok, akiknek ezt végre kell hajtani, nem tartják 
be megfelelően, mert akkor semmit nem fog változni az egész helyzet. És azt is 
mondtam, hogy pontosan azért, mert mi is támogatjuk azt, hogy minél átláthatóbb és 
transzparensebb legyen ez az egész rendszer, támogatni fogjuk ezt is, bár attól 
függetlenül az értelmét és igazán olyan korszakalkotó, nagy változást nem látunk 
ebben a törvényben, de ha önök úgy gondolják, hogy ez így jobban fog működni, 
akkor sok sikert kívánunk hozzá, hiszen a mi célunk is az, hogy a korrupciót minél 
jobban visszaszorítsuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozathozatal előtt tájékoztatom a 

bizottságot, hogy dr. Galambos Dénes képviselő urat dr. Salacz László, Gulyás Gergely 
elnök urat pedig én helyettesítem. 

Először a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról kell dönteni, 
amelyek támogathatóak. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot a bizottság elfogadta. 

Most a TAB saját módosító javaslatáról kell dönteni, amelyről a kormány 
nyilatkozhat, ha óhajt. Én úgy tudom, hogy támogatja. (Jelzésre:) A kormány 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) 



49 

Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot a bizottság elfogadta. 

Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadása következik. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
bizottság a javaslatot elfogadta. 

A bizottság előadójának dr. Galambos Dénes képviselő urat javaslom. 
Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. Kisebbségi előadó 
azért nincs, mert mindenki támogatta a javaslatot. 

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes 
adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő 
törvénymódosításokról szóló T/10096. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk, ha jól látom, az utolsó napirendi pontunkra: a közigazgatási 
bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. Csepreghy 
államtitkár úrnak köszönöm szépen az eddigi jelenlétet; Kovács államtitkár urat pedig 
kolléganőjével együtt üdvözlöm. 

Most megadom képviselőtársaimnak a szót. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok. Gondolom, akkor államtitkár úr hosszasan nem kíván azokra 
reagálni. (Dr. Kovács Zoltán nemet int.)  

Határozathozatalok 

Határozathozatal következik. A háttéranyagban szereplő bizottsági módosító 
javaslatokról nem foglalt állást a kormány, de kifejezetten támogatható módosító 
javaslatok. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a javaslatot 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 

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

A bizottság a javaslatot 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelettel megköszönöm államtitkár úrnak a hasznos jelenlétét. A mai 
bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 51 perc)  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

 

Balla György 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Prin Andrea, 
Podmaniczki Ildikó, Szűcs Dóra, Barna Beáta, Baloghné 
Hegedűs Éva és Lajtai Szilvia  


