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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Ha nem zavarjuk meg az RTL Klubot sem a munkája közben, 
akkor megnyitom az ülést. (Derültség.) A helyettesítési rendet szeretném ismertetni: 
Kucsák László képviselőtársunk Vécsey László képviselőtársunkat, Hiszékeny Dezső 
Gőgös Zoltánt, Bárándy alelnök úr Tóth Bertalant, Tapolczai Gergely Selmeczi 
Gabriellát, Horváth László Jakab alelnök urat, B. Nagy László Galambos Dénest, 
Hadházy Sándor Mátrai Márta háznagy asszonyt, Répássy alelnök úr pedig Hende 
Csaba alelnök urat helyettesíti. A helyettesítési rendre is figyelemmel az ülés 
határozatképes.  

Képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot kézhez kapták. A szavazást 
megelőzően annyi módosítást szeretnék kérni, hogy kiosztottuk a Törvényalkotási 
bizottság ügyrendjétől való eltérésre vonatkozó javaslatot, azt kérem, hogy ezt 
tárgyaljuk meg 1. napirendi pontként, mert ezen két perc alatt túl vagyunk, és ezt 
követően kerüljenek sorra a törvénymódosítások. Ezzel a módosítással teszek 
javaslatot a napirendre. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot 21 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

Javaslat a bizottság ügyrendjétől való eltérésre  

Ennek megfelelően most kérem, hogy a Törvényalkotási bizottság ügyrendjétől 
való eltérésre tett elnöki javaslatot vitassuk meg. A helyzet az a távolról sem ideális 
helyzet, hogy a kormány évről évre úgy osztja meg a törvényalkotási terheket, hogy az 
utolsó hetekre marad mintegy a fele az összes elfogadandó jogszabálynak. Ennek 
köszönhetően a mostani állás szerint a jövő heti bizottsági ülésen 28 vagy 29 
napirendi pontunk lesz. Készülünk hideg élelemmel és mindennel. Tehát jövő 
csütörtökre senki ne csináljon magának programot. (Dr. Vas Imre: Hajnali…) 
Kénytelenek vagyunk a házbizottsági ülés után kezdeni, de majd megpróbálunk 10-
kor kezdeni. Viszont annak érdekében, hogy a frakciók is felkészülhessenek a vitára, 
annyit tudok tenni itt a kormánnyal is egyeztetve, hogy a fél 5-ös határidőt délután 2 
órára előrehozzuk, tehát akkor legalább a frakcióknak megmarad a délután, hogy az 
egyes törvényjavaslatokhoz benyújtott módosító javaslatokra készülhessenek. Ezt a 
javaslatot szeretném tenni.  

Miután, ha jól látom, Staudt Gábor képviselőtársunk szót kért… Jól látom? 
(Dr. Staudt Gábor: Igen.) Csak mert nem jelzi a gép. Köszönöm. Megadom a szót 
Staudt képviselő úrnak. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyilván mint parlamenti 
bizottság ezzel túl sok mindent nem tudunk tenni, igazodnunk kell. Természetesen 
felhívhatjuk a kormányt, illetve a jelen lévő képviselőit, hogy a jövőben - bár ez 
minden évben gyakorlat - próbálják meg jobban elosztani az ügyterhet.  

Viszont ezzel is kapcsolatos, hogy ha már 28 napirendi pont lesz az ülésen - bár 
technikainak tűnik, és az Igazságügyi bizottság előtt is elmondtam -, nem biztos, hogy 
érdemes az alapjavaslatot kinyomtatni minden napirendi ponthoz, lévén, amikor 
idekerül a bizottsághoz, akkor már mindenki ismeri, vagy aki nem ismeri, már nem 
fogja megismerni, hiszen, mondjuk, nem az ő témája volt a saját frakciójában. 
Nagyon sok papírt pazarol, és különösen, ha 28 olyan napirendi pont lesz, mint, 
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mondjuk, a szerzői jogi - bár ez egy hosszabb -, ebből teljesen fölösleges ennyit 
másolni, azon kívül, aki kéri. Kérem, hogy a bizottság ebben foglaljon állást. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi a képviselő úr javaslata e tekintetben?  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Az a javaslatom, hogy a törvényjavaslatokat - 

tehát nem a módosítókat, hanem az eredeti javaslatokat - ne nyomtassa ki a bizottság 
titkársága, csak annak, aki jelzi, és akkor ezzel papírt, energiát, pénzt, minden egyebet 
tudunk spórolni, és környezetvédelmi oka is van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Rubovszky elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Elnök úr, csak 

emlékeztetni szeretném, hogy Kövér László házelnök úr közölte, hogy jövő héten a 
házbizottsági ülés rendhagyóan nem csütörtökön, hanem pénteken lesz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban igaz, úgyhogy nincs akadálya annak, hogy 

korábban kezdhessünk, tehát akkor majd 9 órai kezdésre teszek javaslatot, azért nem 
korábbira, mert azt nem tudom kizárni, hogy a frakciók közül lesz, amely a délutáni 
tanulságokat reggel kívánja megtárgyalni. Tehát 9 óránál nem szeretnék korábban 
bizottsági ülést kezdeni.  

Staudt Gábor képviselő úrnak van egy javaslata. A tábla abszolút nem működik 
rendesen, csak jelzem, mindenki, aki felszólalt, szerepel azok között, akik most szót 
kérnek, noha már nincs ilyen szándék. De Staudt Gábor képviselő úrnak van 
mindenekelőtt egy javaslata arra vonatkozóan, hogy az alapjavaslatokat ne nyomtassa 
ki a bizottság titkársága, csak és kizárólag a módosító javaslatokat, kivéve abban az 
esetben, ha valaki a bizottság titkárságának előre jelzi, hogy kéri a törvénymódosítás 
kinyomtatását is.  

(Jelzésre:) Bárándy alelnök úr szeretne szólni, de ezt se jelzi a tábla. 
Parancsoljon! 

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

szót, elnök úr. Mi a magunk részéről egyetértünk ezzel, de én egyet szeretnék kérni: 
egy példány legyen a bizottságnál kinyomtatva, mert a vita során ez szükségessé 
válhat. Tehát azzal, hogy ne mind a 39 tag kapja meg, messzemenőkig egyetértünk, de 
egy legyen azért. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jó. Ahány frakció van, annyi példány lesz. (Közbeszólások: Így van. - 

Tökéletes.) Rendben.  
Akkor ezzel a kiegészítéssel szavazzunk Staudt képviselőtársunk javaslatáról! 

(Közbeszólás: A független…) Függetlenek nincsenek, csak liberálisok. (Derültség. - 
Szavazás. - A szavazógép nem működik. - Dr. Répássy Róbert: Összeomlott ismét. - 
Jelzésre:) Hangot tudunk adni, tehát vannak jó hírek. (Dr. Répássy Róbert: De szót 
nem. - Derültség.) Eredményt nem látunk. Az a kérésem, hogy nagyon készüljön fel 
az Országgyűlés technikai részlege arra, hogy ha ez jövő héten is így van, akkor én 
lemondok a magam részéről. (Derültség.) Most nem látom az eredményt. 
Megpróbálkozzunk a szavazással, vagy ez hiábavaló? (Jelzésre:) Kézi szavazás, ne is 
próbálkozzunk. 

Tehát Staudt képviselőtársunk javaslatáról kellene szavaznunk. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
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Staudt képviselőtársunk javasolta, hogy kérjük meg a kormányt, hogy 
egyenletesebbek legyenek az előterjesztések a benyújtás ideje szempontjából. Én ezt 
nem javasolom, mert évről évre megkérjük, és egyre rosszabb a helyzet. (Derültség.) 
Tehát most arról tudunk csak szavazni, hogy az ügyrendtől miként térjünk el. Tehát 
kérem képviselőtársaimat, hogy aki támogatja az ügyrendtől való eltérést, most 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag a jövő héten úgy tér el az 
ügyrendtől, hogy kizárólag azokat a módosító indítványokat tárgyalja meg, amelyek a 
bizottsági ülést megelőző napon, szerdán 2 óráig a bizottság titkárságához 
megérkeznek. Erre a kormány figyelmét itt is felhívom, és természetesen külön is fel 
fogjuk hívni. (Jelzésre:) Természetesen az ügyrend szerint marad az általános 
szabály, ami a jogtechnikai vagy az ülésen felmerülő módosító javaslatokra 
vonatkozik, de azt az ügyrend tartalmazza. Köszönöm szépen. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. 
évi XXII. törvény módosításáról szóló T/10524. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Akkor most nincs akadálya annak, hogy az 1. napirendi pont tárgyalását 
megkezdjük, ez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. 
évi XXII. törvény módosításáról szóló T/10524. számú törvényjavaslat. Köszöntöm 
Csepreghy Nándor államtitkár urat és Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat a 
kormány képviseletében.  

A Gazdasági bizottság nem nyújtott be részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot, a Törvényalkotási bizottság módosító javaslata 1. hivatkozási számon 
szerepel, ez kétpontos technikai módosító javaslat. Megadom a szót az államtitkár 
úrnak. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök úr. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi 
XXII. törvény módosításának a lényege alapvetően kettős a kormány olvasatában: 
egyrészt a magyar energiapolitikai törekvéseket támogatja, másrészt pedig bővíti a 
gazdaságdiplomácia mozgásterét is, hiszen van egy szervezet, ez az 
Energiaszabályozók Regionális Szövetsége nevezetű szervezet, amely 2001-ben, tehát 
immár 15 éve működik budapesti székhellyel.  

A szervezet alapítását követően 36 taggal bővült. Ennek a létrehozója a Magyar 
Energia Hivatal jogelőd intézménye volt, és a célja az volt, hogy az energiaszabályozás 
területén az állami és a félig állami energiaszabályozó szervezetek működését 
harmonizálja. Mivel az elmúlt 15 évben kiderült, hogy a magyar szabályozási modell 
nagyon sok tekintetben a más országokat képviselő tagok számára is követendő példa 
volt, ezért nemcsak arra nyújtott lehetőséget, hogy a szabályzási oldalon egy egység 
alakuljon ki a tagként működő szervezetek energiaszabályozói gondolkodásában, 
hanem arra is, hogy magyar befektetői körök részt vegyenek ezeknek a társult 
országoknak az energia területén megjelenő, különböző típusú fejlesztéseiben.  

Ebből fakadóan kéri azt a kormány, hogy ennek a szervezetnek a kvázi 
felügyelete, illetve a lajstromozása ne a hatályos szabályozás alapján történjen a 
cégbíróságon keresztül, hanem ennek a feladatkörét a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium végezze a jövőben, minden olyan feladatot ellátva, amelyet a 
törvények kötelességéül szabnak. Azonban ez lehetőséget ad arra, hogy valóban 
gazdaságdiplomáciai eszközként is működjön ez a szervezet a jövőben, és adott 
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esetben garanciát is jelent arra, hogy ennek székhelye Budapesten maradjon, tehát az 
itt felmerülő vitákat Budapestről tudjuk lényegében kezdeményezni és lefolytatni. 
Ehhez kértük a parlament támogatását is, amit az első vita alapján a Jobbik a 
támogató nyilatkozatával lényegében támogathatónak minősített, míg az MSZP 
elutasított. Azt kérjük, hogy az Országgyűlés majd a későbbiekben ezt támogassa. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. 

(Nincs jelentkező.) Miután ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom.  
Tájékoztatom a bizottságot, hogy Révész Máriusz képviselőtársunk Nyitrai 

Zsoltot, Salacz László képviselőtársunk pedig Pesti Imrét helyettesíti.  
Ennek megfelelően most a határozathozatal következik.  
Először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 

javaslatról kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. A javaslat a 
kormány támogatását élvezi. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 24 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Nem tartózkodik senki.  

Tehát 24 igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslatát támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! 
(Szavazás.) Továbbra is 24 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 

A bizottság 24 igen szavazattal és 4 nem szavazattal az összegző jelentést és az 
összegző módosító javaslatot elfogadta. 

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

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) nem kíván az MSZP állítani.  
Ezzel a napirendi pont végére értünk.  
Megköszönöm az államtitkár úrnak és a helyettes államtitkár úrnak a 

részvételt.  

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös 
kezeléséről szóló T/10527. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, ez pedig a szerzői jogok és a szerzői joghoz 
kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló T/10527. számú törvényjavaslat.  

A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság módosító javaslatait, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító javaslatát 
találhatják a képviselőtársaim.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat és 
munkatársát, és megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

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

a szót, elnök úr. A háttéranyagban, amely itt van előttünk, az Igazságügyi 
bizottságban is volt 2 pont, amelyet nem támogatott a kormány. Gyakorlatilag van 
egy külön TAB-módosító javaslat, amit az elnök úr is említett, és amely a háttéranyag 
21. és 25. pontjaival ütközne, tehát azt a két kérdést nem támogatnánk továbbra sem. 
Ezzel szerettem volna felvezetni az előttünk lévő anyagot.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány a 21. és a 25. pontot nem 
támogatja a háttéranyagból, egyébként az Igazságügyi bizottság módosító javaslatait 
és a TAB-módosítót is támogatja. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom, és most a határozathozatal 
következik.  

Először a háttéranyag 21. és 25. pontjáról kell szavaznunk, ezeket a kormány 
nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat - nem tudunk gombnyomással 
szavazni, csak kézfelemeléssel -, hogy ki az, aki támogatja ezeket. (Szavazás.) 3 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 28 nem szavazat.  

A bizottság 3 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem 
támogatta a 21. és a 25. számú módosító javaslatot.  

Most az Igazságügyi bizottság további módosító javaslatairól kell szavaznunk. 
Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) 28 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 
tartózkodás.  

A bizottság a módosító javaslatokat támogatta.  
Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 

javaslatáról kell döntenünk.  
Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) 27 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

A bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát támogatta.  
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 

döntenünk. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 27 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 
tartózkodás.  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta. 
Vas Imrét javaslom bizottsági előadónak. Kérdezem, hogy ki az, aki őt 

támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag a bizottság Vas Imrét 
bizottsági előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) a Szocialista Párt nem kíván állítani.  
Köszönöm szépen ennek megfelelően az államtitkár úrnak a részvételt.  

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló T/10523. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely az energetikai tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/10523. számú törvényjavaslat.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Aradszki András államtitkár urat.  
A módosító javaslatok között a Gazdasági bizottság 13 pontos módosító 

javaslatai, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti 
módosító javaslata található.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást, ezért az államtitkár urat csak a Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslatáról kérdezem. Parancsoljon, államtitkár úr! 

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

Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát támogatjuk.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Felhívom a képviselőtársaim figyelmét arra, hogy 
a háttéranyag 12. és 13. pontjának a törvényalkotási bizottsági módosító javaslat 2. és 
3. pontja ellentmond, illetve azt felülírja.  

A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem 
látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatal következik.  
Kérdezem, hogy ki az, aki a háttéranyagban szereplő módosító javaslatok közül 

a 12. és a 13. számú módosító javaslatot támogatja. (Nincs jelentkező.) Senki nem 
támogatja. Ezért a bizottság ezt egyhangúlag elutasította. 

Ki az, aki a Gazdasági bizottság további módosító javaslatait, tehát az 1-11. 
módosító javaslatait támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. Akkor viszont 
számolni kell… (Szavazás.) Bocsánat, mégis… Ezért jó a kézzel történő szavazás. 
Egyhangúlag a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát 
támogatja.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.)  

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

Bizottsági előadónak Hadházy képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, ki az, 
aki támogatja az ő személyét. (Szavazás.) Bizottsági előadónak egyhangúlag Hadházy 
képviselő urat jelölte ki a bizottság.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk.  

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/10538. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a következő, egyben utolsóelőtti napirendi pontra, az egyes 
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/10538. számú törvényjavaslatra.  

Továbbra is Aradszki államtitkár úr képviseli a kormányt.  
A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 14 pontos módosító javaslatai 

találhatóak.  
Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 

módosító javaslatról nem foglal állást. Erre tekintettel a vitát megnyitom. (Nincs 
jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagban szereplő módosító indítványokról kell határoznunk.  
Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki a Gazdasági bizottság módosító 

javaslatait támogatja. (Szavazás.) 26 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás.  

A bizottság a Gazdasági bizottság módosító javaslatait támogatta.  
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 

döntenünk. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) 26 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás.  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot támogatta.  
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Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja az ő kijelölését. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag Vas Imrét bizottsági előadónak kijelölte. Kisebbségi előadót (Jelzésre:) 
nem kíván állítani az ellenzék.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a 
velünk töltött időt, de még marad a következőre is, bármit is állít nekem itt az előzetes 
feljegyzés.  

A Budapesten megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- 
és nyíltvízi világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/10535. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Tehát soron következik utolsó napirendi pontként a Budapesten 
megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- és nyíltvízi világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/10535. számú törvényjavaslat.  

Az előterjesztő képviseletében Hadházy Sándor képviselő urat köszöntöm mint 
bizottságunk tagját, és a tárcát pedig Aradszki államtitkár úr képviseli továbbra is.  

A háttéranyagban található a Gazdasági bizottság 4 pontos módosító javaslata. 
Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást. Erre tekintettel a kormány véleményét kérdezem a 
gazdasági bizottsági módosító javaslatokról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk a Gazdasági bizottság módosító indítványait.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja a Gazdasági bizottság módosító javaslatait. A 

vitát megnyitom. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem 
lenne. Az egyik az, hogy az általános vitán, amikor is szóvá tettük a mellékletet, hiszen 
több olyan törvény volt már az elmúlt időszakban az Országgyűlés előtt, amelyik 
sporttal és ingatlanokkal kapcsolatos, és akkor is mindig csak ezzel találkoztunk, hogy 
van egy felsorolás egy helyrajzi számmal, azokban a vitákban is szóvá tettük, most is 
szóvá tettük és kértük, hogy amikor ilyen törvények jönnek be, akkor legalább pár 
mondatban legyen már mögötte, hogy milyen területről van szó, és ez hogyan 
kapcsolódik az adott eseményhez.  

Az általános vita során azt az ígéretet kaptuk, hogy rövid időn belül, tehát még 
a bizottsági szavazások előtt kapunk egy külön anyagot, amelyben le lesznek írva ezek 
a területek, hogy miről is van szó. Nem kaptuk meg azóta sem, ezt csak jelezni 
szeretném, azóta is helyrajzi számok vannak, amely helyrajzi számok mögött a 
tartalmat így nem lehet látni. 

Amit még szóvá tettünk, és ezt ismételten szóvá szeretném tenni, hogy a vizes 
világbajnokság egy nagyon fontos pont lesz szerintem Magyarország életében, hiszen 
a negyedik legnagyobb világeseményről beszélünk, és pályázunk a legnagyobb 
világeseményre is, az olimpiára. Ez a vizes világbajnokság egy nagyon fontos 
lépcsőfok lesz, hogy hogy fogjuk tudni megrendezni, hiszen egy hónapra rá lesz az 
olimpiai pályázatok elbírálása és az eredmény kihirdetése. Éppen ezért nem mindegy, 
hogy Magyarországon az olimpiát például a közvélemény mennyire támogatja, hiszen 
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ez is egy nagyon fontos szempont lesz majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
ítéleténél, amikor dönteni fog, hogy a lakosság milyen mértékben áll az olimpia 
megrendezése mögött.  

Vannak az olimpiának ellenzői, ezt tudjuk, és azt is tudjuk, hogy majd nem 
fognak válogatni semmilyen eszközben, hogy az olimpia ellen hergeljék a magyar 
közvéleményt, és az egyik ilyen legfontosabb eszközük az lehet, ha azt mondják, hogy 
az olimpia mennyivel többe fog kerülni, mint amennyi az előzetes költségvetésekből 
számolható. És majd a vizes világbajnokságot hozzák fel példának, ahol volt egy önök 
által kinevezett kormánybiztos, aki nem nagyon értett a sporthoz, és össze-vissza 
nyilatkozgatott mindent, és azt mondta, hogy 8 milliárd forint lesz a vizes 
világbajnokság. Ez már azóta bőven túlment, és ezt is fogják mondani, hogy most már 
lassan a nyolcszorosa vagy tízszerese a vizes világbajnokság annak a bejelentésnek.  

Egy dolgot felejtenek el mondani, és ez az igazság, hogy maga, amiről akkor ez 
a kormánybiztos beszélt, az a létesítmény, ami a vizes világbajnokság fő helyszíne 
lesz, nem nagyon emelkedett e fölé a 8 milliárd fölé, ha jól tudom, 3 milliárd forinttal, 
de úgy, hogy benne van a körülötte lévő Dagály-strandnak is a felújítása, amely a 
vizes világbajnokság után is itt fog maradni, és majd a nagyközönség, a társadalom 
tud használni egy sokkal jobb létesítményt, mint amilyen volt.  

Ami miatt ezt elmondtam, az az, hogy jó lenne, ha nem vennénk egy kalap alá 
például - és itt a helyrajzi számokra térek vissza - az olyan fejlesztésekkel, amiket 
egyébként is meg kellene csinálni. Például itt van három helyrajzi szám Vecséssel 
kapcsolatosan, nem lehet tudni ebből az előterjesztésből és egyébként a törvényből 
sem, hogy mi ez a három terület. Az általános vita során az előterjesztő elmondta, 
hogy ez a repülőtér fejlesztése, tehát hogy minél több beengedő kapu legyen, a 
parkolók és hasonlók fejlesztése, amivel egyet lehet érteni. A probléma csak az, hogy 
ezt egyébként is meg kellene csinálnia Magyarországnak, hiszen már tarthatatlan 
állapotok vannak, mondjuk, a Ferihegyi repülőtér környékén, és felesleges a vizes 
világbajnoksághoz odasorolni, mondjuk, ezt a tételt, mert ez emeli a vizes 
világbajnokság összköltségvetését, pedig egyébként is meg kellett volna csinálni. 
Tehát nem konkrétan a vizes világbajnokság miatt csináljuk meg a repülőteret, 
maximum lehet, hogy ez csak két év múlva lett volna megcsinálva, most meg kell 
csinálni azért, mert van egy ilyen világbajnokság. 

Tehát én azt szeretném kérni a kormánytól, azt szeretném kérni az 
előterjesztőktől, hogy sokkal jobban megfontolva hozzunk majd döntéseket ilyen 
esetekben, például abban is, hogy miért kell idevenni ezeket a területeket, amikor ha 
ezeket a területeket - itt most körforgalmakról beszélünk, útépítésekről, 
városfejlesztésről és hasonlókról, mind-mind olyan cél, amivel szerintem egyet lehet 
érteni vizes világbajnokság nélkül is - idesorolják, akkor utána ez az olimpiával 
szemben egy olyan érv lesz majd az olimpiát ellenzőknél, amit szerintem nem 
szabadna megadni.  

Tehát én erre kérném önöket, hogy a továbbiakban, ha bármikor szükség lesz 
bármilyen ilyen módosításra, akkor kicsit körültekintőbben és sokkal részletesebben 
nyújtsák be ezeket a törvénymódosításokat, hogy ne nehezítsük meg egymás 
munkáját akkor, amikor például a Jobbik Magyarországért Mozgalom konstruktívan 
áll hozzá mind a vizes világbajnoksághoz, mind az olimpia megrendezéséhez, és mind 
a kettőt támogatjuk még mindig. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, Hiszékeny képviselő úr! 
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HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szerintem 
valamifajta félreértés van, mert én kaptam ilyen kiegészítő anyagot, ahol felsorolják 
azt, hogy melyik ingatlan micsoda. Bízom benne, hogy nem csak én kaptam.  

Tehát van egy ilyen anyag. Ez jelentős változást tükröz az általános vitában 
elhangzottakhoz képest. Tehát semmiképpen nem szeretném azt, hogy az rögzüljön, 
hogy azóta nem történt semmifajta munka. Azt érzékelem, hogy igen, jelentős munka 
történt, huszonegynéhány ingatlan kikerült. Gondolom, ezek azok, amelyek nem 
feltétlenül szükségesek. Frakciónk esetében két-három ingatlan esetében továbbra is 
vannak véleménykülönbségek, ezért megszavazni nem fogjuk tudni, de azt nem 
szerettem volna, hogy az tükröződjön itt, hogy az általános vita óta nem történt 
valamifajta változás és munkavégzés. Történt. Teljes egészében nem vagyunk 
elégedettek, ezért tartózkodni fogunk a szavazás során. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úrnak jelzem, hogy a részletes 

vitát lezáró gazdasági bizottsági módosító javaslat indokolásának részét képezi egy 
olyan táblázat, ahol nem csupán az ingatlan elhelyezkedése, helyrajzi száma található, 
hanem „Projektelem” fejezetcím alatt külön felsorolja minden egyes esetben az 
előterjesztés, hogy miért szükséges az ingatlan felhasználása. Köszönöm. Miután 
további hozzászólási szándékot… (Szilágyi György: Fodor Gábor!) Bocsánat! Sajnos 
nem jelzi a tábla, mert teljesen elromlott. Fodor képviselő úr vagy Hadházy képviselő 
úr kért szót? (Hadházy Sándor: Az előterjesztő nevében szeretnék…!) Gondolom, 
utoljára. (Hadházy Sándor: Igen!) Akkor először Fodor Gábor képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én csak annyit 

szerettem volna megjegyezni az előbb elhangzottakhoz képest, amit Szilágyi képviselő 
úr szóvá tett, egyébként azt gondolom, ezzel együtt ennek a kritikának van alapja, 
miközben valóban le kell szögezni, hogy kétségtelenül sokat változott az előterjesztés, 
és világosabb és korrektebb lett, mint az eredeti. Tehát ennek van alapja.  

De én egy másik oldalát szeretném a problémának megvilágítani, ez pedig az, 
ami a sajtóban is komoly visszhangra lelt, és nyilván a közvéleményt is nagyon izgatja, 
ez pedig a költségek kérdése. Amiért én ezt nem fogom tudni támogatni, az nem 
elsősorban a vizes vb-nek szól, amit egyébként mi itt tudnánk támogatni sok 
tekintetben, de pont az olimpiára készülve is azért az nem egy jó folyamat, hogy a 
vizes vb-vel kapcsolatosan az első kormányhatározat, amely mellette foglal állást, 
14 milliárdos költségekről beszél. A következő költségösszeg, amivel találkoztunk, 
23 milliárd volt. Aztán a következő etapban már 57 milliárd körül jártunk. A múlt 
héten Lázár János miniszter úr 75 milliárdról beszélt. Megjelent közben egy független 
becslés az Átlátszó részéről, amely azt mondja, hogy körülbelül 90 milliárd lesz a 
költség. Ez azért elképesztő, tehát hogy a 14-hez képest, amivel indultunk, most 90 
körül járunk. Ez biztos, hogy nincs rendben, és én államtitkár úrtól is kérnék azért 
erre egy magyarázatot, hogy mi az oka ennek a döbbenetes költségnövekedésnek.  

Nyilvánvalóan a legjobb, a legnemesebb cél mellett is, amelyet mint célt 
tartalmában lehet támogatni, amellett is egy ilyen változás mellett nem lehet szó 
nélkül elmenni. Úgyhogy a magam részéről, amit mondtam, hogy én ezt így, ebben a 
formában nem tudom támogatni, ez elsősorban ennek szól, hogy ez itt nincs rendben. 
Tehát vagy az elején világosan kell beszélni, és leszögezni azt, hogy vannak egyéb 
járulékos költségek, nem csak a szűken szabott, közvetlen beruházási költségek, vagy 
akkor menet közben, tehát valamikor egyszer erről rendesen, tisztességesen kell 
beszélni, nem lehet az, hogy 14-ről indulunk, és 90-nél tartunk. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr kért még szót, ha jól látom. 
(Szilágyi György: Hadházy képviselő úr?) Ő előterjesztőként utolsóként kíván 
reagálni, ami teljesen érthető. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azt szeretném mondani, hogy igen, megnéztem 

most ezt, amit elnök úr is említett. Valóban ez már valamivel jobb, de még mindig 
nincs benne az, hogy egyes helyrajzi számok hogy kapcsolódnak magához a 
rendezvényhez, magához az eseményhez. Tehát ez egy fontos kérdés, hiszen ezt 
mondom, hogy amik közvetlenül kapcsolódnak az eseményhez, azokat igenis a vizes 
vb költségei közé kell sorolni. Amik nem közvetlenül kapcsolódnak ehhez az 
eseményhez, azokat ne soroljuk a vizes vb költségeihez, mert ezzel, még egyszer 
mondom, összekuszáljuk a szálakat, és arra adunk lehetőséget, hogy azt mondják: 
ilyen drága volt a vizes vb. Hiszen itt egy csomó olyan terület van, csak hogy példákat 
mondjak, van hat olyan terület, ahova csak annyi van beírva, hogy főváros, Róbert 
Károly körút. Ez mi? Tehát biztos vagyok benne, és ezek nem rosszindulatú 
megjegyzések… (Közbeszólás a Fidesz képviselői köréből.) Akkor kérem az 
előterjesztőt, ő biztosan tudja, mondja meg nekem, legyen szíves, hogy ez a hat 
fővárosi, Róbert Károly körúti helyrajzi szám mit takar. Mondja meg nekem, mert 
akkor ön biztos tudja. 

De ha lehetne, elnök úr, akkor azt is szeretném kérni, még a szavazás előtt, 
hogy teljesen tisztában legyünk mindennel, és az előterjesztő biztos tisztában van 
vele, hogy legyen olyan kedves - van rá időnk, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés -
, menjünk végig az összes helyrajzi számon. Kérném az előterjesztőtől, mondja el, 
hogy melyik helyrajzi számhoz milyen terület tartozik, és ezek a területek hogy 
kapcsolódnak a vizes világbajnoksághoz, mert akkor a konstruktivitás jegyében 
valószínűleg segít nekem abban, hogy én is megértsem és megtudjam, hogy ezek mely 
területek. Akkor kérem Hadházy képviselő urat, ő az előterjesztő, biztos tisztában van 
mindennel, mondja el nekem egyenként, legyen szíves, hogy melyik terület hogy 
kapcsolódik a vizes világbajnoksághoz; és miért kell, miért fontos, hogy a vizes 
világbajnokság kapcsán ezeket a dolgokat felújítsuk, ezekre a dolgokra százmilliókat 
vagy milliárdokat költsünk. Ez egy nagyon fontos kérdés, akkor szeretném megtudni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mengyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Én arra szeretném kérni a bizottságot, illetve az előterjesztőt is, hogy ne 
mondja el egyesével azt, amit Szilágyi képviselőtársunk kér, hanem inkább mindenki 
számára biztosítson írásban lehetőséget arra, hogy ezt megismerhesse, és 
mindenkinek juttasson el erre vonatkozóan dokumentumot. Ne terheljük a bizottság 
idejét esetleg azzal, hogy feleslegesen beszélünk, bár jól láthatóan ez provokatív 
típusú hozzászólás volt képviselőtársunk részéről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr kért ismételten szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor én pedig azt 

javasolnám, hogy amíg nem kapjuk meg írásban ezt az anyagot, addig ne szavazzunk 
róla, mert nem tudjuk, hogy miről szavazunk.  

Akkor kérem önt, találjuk meg azt a lehetőséget, hogy elnapoljuk ezt a 
szavazást, hogy tudjuk, miről szavazunk. Lehet így is csinálni ezeket a dolgokat, én 
elmondtam a múltkor is önöknek. Ki fogunk lépni mi is, ha önök nem játszanak tiszta 
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lappal. Addig támogatjuk a vizes vb-t és az olimpiát, amíg tiszta lappal játszanak. Ha 
nem játszanak tiszta lapokkal, a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem fogja 
támogatni sem a vizes világbajnokságot, sem az olimpiát. Megcsinálhatják egyedül, 
egy probléma lesz: ott nem lehet irányítani a közvélemény-kutatókat, amikor a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság mérni fogja, hogy mekkora a támogatottság 
Magyarországon. Nem az önök közvélemény-kutatói fogják meghatározni, hogy 
mekkora a támogatottság; nem az önök által irányított média fogja meghatározni, 
hogy Magyarországon mit mondanak, hogy mekkora a támogatottság. Ezt a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság mind egy független szervezettel fogja leméretni. 
(Balla György közbeszól.) Megcsinálhatjuk ezt is. Hajlandóak vagyunk kihátrálni az 
olimpiai mögül és a vizes világbajnokság mögül.  

Csinálják meg önök, legyen akkor ez a Fidesz olimpiája és a Fidesz vizes 
világbajnoksága, ha így akarják csinálni. Lehet ezt csinálni. Majd Mengyi képviselő úr 
is menjen el, és kérdezze meg azokat a fideszes prominenseket, hogy nekik fontos-e 
ez, vagy nem fontos. Lehet csinálni. Tudjuk, persze, hogy amit Viktor akar, azt lehet 
csinálni; amit Viktor nem akar, azt nem lehet csinálni. Így is csinálhatjuk. Akkor 
egyszerű: hogy ezt mi támogattuk volna vagy nem támogattuk volna, teljesen 
mindegy, mostantól kezdve nem fogjuk támogatni, és akkor itt le lehet zárni az 
egészet. 

 
ELNÖK: No, akkor ez a felszólalás további felszólalási szándékot is szült, 

viszont még mielőtt bárkinek megadnám a szót, szeretném jelezni azt, hogy ezt 
kedden tárgyalta a Gazdasági bizottság, azóta ezeknek az ingatlanoknak a listája 
mindenki előtt ismert.  

Ha van minden frakció részére, pártpolitikai hovatartozásra való tekintet 
nélkül nyújtott teljes körű és korrekt tájékoztatás és erre vonatkozó hajlandóság, 
akkor Fürjes Balázs kormánybiztosságáról ez mindenféleképpen elmondható. Fürjes 
Balázs kormánybiztos valamennyi frakciót levélben kereste meg, hogy mind az úszó-
világbajnoksággal kapcsolatosan, mind az olimpiával kapcsolatban bármikor áll 
bármelyik frakció rendelkezésére, akár el is megy vendégként frakcióülésre, és 
minden információt megad.  

A képviselő úr még az első, nyugodtabbik felszólalásában elmondta, hogy nem 
feltételez semmilyen rosszindulatot - szerintem ennek a fenntartása maximálisan 
indokolt.  

Nem vagyok biztos abban, hogy miután a Gazdasági bizottság erről döntött, 
utána ingatlanról ingatlanra itt kellene nekünk ezeken végigmenni, már csak azért 
sem, mert az előterjesztőtől sem várható el az, hogy ezt minden egyes ingatlannál meg 
tudja tenni vagy el tudja mondani. Nyilván, ha egy vázrajzot vagy helyszínrajzot 
megnéznénk, akkor jól látható lenne, hogy melyik ez a terület, de ezek rendelkezésre 
állnak. Tehát a képviselő úr ilyen irányú érdeklődését a kormánybiztosság 100 
százalékban képes kielégíteni. Úgyhogy ahhoz, hogy az ilyen féleértéseket elkerüljük, 
az lenne a praktikus, ha képviselőtársam és valamennyi frakció igénybe venné a 
kormánybiztosság írásban is felajánlott segítségét.  

Miután a gép mindenféle nevet kijelez itt nekem, és nem tudom, ki akar 
felszólalni és ki nem, ezért kérem, hogy most kézfelemeléssel jelezze, aki fel kíván 
szólalni! (Dr. Bárándy Gergely és Szilágyi György jelentkezik.) 

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

elnök úr. Azzal együtt, hogy az elnök úr ezt a tájékoztatást megadta, és tényleg nem a 
destruktivitás kedvéért, én kettő ingatlanra szeretnék konkrétan rákérdezni, hátha 
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tud most itt válaszolni a helyszínen az előterjesztő. Balatonfüreden ez a két étterem, 
ezek melyikek? A 89. pont alatt szereplő és a 95. szám alatt szereplő. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr kért még szót? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Szeretném, hogy azért a jegyzőkönyv részére 

rögzítésre kerüljön: azért van most, jelen pillanatban vita, elnök úr - és rátérek 
mindjárt Fürjes Balázsra is -, mert mind az előterjesztő Hadházy Sándor, mind 
Mengyi Roland az arroganciájával és a nagyképűségével kiprovokálja ezeket a vitákat.  

Valóban így van. Fürjes Balázs kormánybiztos úr mindenféle konstruktivitásra 
nyitott. Azt hiszem, a Jobbik is nyitott volt, hiszen ön is ott volt azon az ötpárti 
egyeztetésen, ami a legutóbb volt az olimpiával kapcsolatban. Valóban felteszünk 
kérdéseket, és valóban normálisan kapunk is rájuk válaszokat.  

A probléma csak az, hogy az egyik oldalon van egy kormányzati szándék, van 
egy kormánymegbízott, ez a kormánymegbízott normálisan áll hozzá ezekhez a 
kérdésekhez. A másik oldalon pedig vannak a fideszes, tévedhetetlen politikusok, akik 
folyamatosan azt hiszik, hogy minden egyes ügyben, még azokban is, amelyekben 
valaki támogatja őket, arrogánsan és nagyképűen kell viselkedni. Ha így kívánnak 
viselkedni, akkor azzal az ügynek ártanak. Ezt mondtam el, ezt próbáltam meg 
elmondani.  

A magam részéről innentől lezárom ezt a vitát, nem kívánok tovább vitatkozni 
ezen a dolgon. Egy biztos: ezzel a viselkedéssel - csak meg szeretném indokolni azt, 
hogy mi egyáltalán hogy szavazunk - azt érik el ezek a képviselők, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nem nemmel szavazott volna, de például most is nemmel 
fogunk szavazni erre, és majd ha önök is normálisan, konstruktívan próbálnak meg 
hozzáállni ehhez a kérdéshez, akkor beszélgessünk arról, hogy mi támogatjuk-e az 
olimpiát, vagy támogatjuk-e a vizes világbajnokságot.  

 
ELNÖK: Balla alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kétségkívül igaz, hogy a bizottságban többször is elhangzott kifejezetten arrogáns és 
ide nem illő hozzászólás, csak nem azoktól a képviselőktől, akiket jobbikos 
képviselőtársam, Szilágyi képviselő úr megnevezett. 

Jelezném, hogy az előterjesztő Hadházy Sándor úr, aki mérhetetlen 
arroganciával viselkedett eddig, még nem szólalt meg a bizottság ülésén. (Derültség a 
kormánypárti képviselők körében.) Várja, hogy ön mikor fejezi be ezt az ide nem illő 
viselkedést, hogy válaszolhasson az ön kérdéseire. Olyan embert is vádol már, aki 
még meg sem szólalt. Ez milyen viselkedés? (Szilágyi György: Jöjjön, üljön velem 
szembe! Üljön ide, velem szembe, és akkor majd meglátja!) 

 
ELNÖK: Az alelnök úrnál van a szó. Eddig az alelnök úr is türelmesen 

végigvárta, amikor Szilágyi képviselő úr kiabált a felszólalása alatt, úgyhogy az 
alelnök úrnak visszaadnám a szót. (Balla György: Köszönöm szépen.) Az alelnök úr 
már nem kíván élni vele. Tudomásul vette, hogy Szilágyi képviselő úr ennyit 
engedélyezett. (Balla György: Teljesen felesleges vitába nem megyek bele.) 

Akkor most megadnám válaszadásra a szót Hadházy képviselő úrnak mint 
előterjesztőnek. Parancsoljon! 
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HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az előző bizottsági üléseken, illetve a parlament plenáris ülésén is 
elhangzottak az ellenzék részéről bizonyos kérdések és javaslatok. Ezeket az 
előterjesztők megfontolták, és úgy gondolták, hogy az ügy érdeke megkívánja, hogy 
ezekre a felvetésekre és kérdésekre érdemben válaszoljunk. Örülök annak, hogy a 
bizottság elé kerülhettek ezek az információk, és örülök annak, hogy részletesen be 
tudtuk mutatni azt, hogy mely ingatlanok milyen formában érintettek a programmal 
kapcsolatban. 

A Gazdasági bizottság által benyújtott anyag tartalmazza tételesen - mint 
ahogy Hiszékeny Dezső képviselőtársam is ezt pontosan megfogalmazta -, hogy mely 
ingatlanok milyen formában érintettek. Azt gondolom, hogy ezek elegendő 
információkkal szolgálnak. Külön kérésre, a bizottsági ülésen elhangzott kérésre 
válaszolva szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot arról - a Szilágyi György 
képviselő úr által elhangzott kérdésre válaszolva -, hogy a Róbert Károly körút, Váci 
út és Árpád-híd közötti szakaszon az út és járda burkolatának felújítását kell 
elvégezni. Ezt egyébként a XIII. kerület kérte, és teljesen jogos kérésnek tartotta a 
kormány. Ezért az ezzel a művelettel érintett ingatlanok tételesen a 25714/41., számú, 
a 25808/2. számú, a 27404., a 27951., a 27955., a 27960., a 27972., a 27816/1., a 
27816/2., a 27947/18., a 27950/1., a 27950/17., a 27950/2., a 28000., a 28021/2., a 
28023/17., a 28023/18. számú ingatlanok. 

A költségekkel kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy a mexikói 
visszamondást követően a kormány számára rendkívül kevés idő állt rendelkezésre 
ahhoz, hogy felmérje, hogy milyen kapcsolódó beruházások tartozhatnak egyáltalán 
egy ilyen rendezvényhez. Szerintem nagyon helyesen az idő elteltével ezeket sikerült 
felmérni. Többek között a különféle kerületek által bejelentett igényeket - például a 
XIII. kerület által benyújtott igényeket - figyelembe véve az úgynevezett kapcsolódó 
fejlesztések is meghatározásra kerültek. Többek között Vecsésen a vecsési három 
ingatlant éppen a terminálfejlesztés, -bővítés ügye érinti, a balatonfüredi ingatlanokat 
a vasútállomás rendezése, illetve a Balaton bizonyos szakaszának a kotrása vált 
szükségessé, valamint a parti területek használatba vétele, kialakítása. 

Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, most már az előkészítés valóban egy olyan 
fokot ért el, amely alapján felelősségteljes döntést lehet hozni. Köszönöm szépen a 
figyelmüket. (Taps a kormánypárti képviselők körében.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a kormánynak, államtitkár úrnak a 

lehetőséget azzal, hogy bármikor a munkatársainak adja át a szót, ha gondolja. 
Parancsoljon! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Bárándy képviselő úr kérdésére kívánnék választ adni. Ez 
a két ingatlan két magántulajdonban lévő ingatlan, de ezekre a vitorláskikötő 
megközelítése érdekében ideiglenes jellegű létesítmények kerülnek elhelyezésre, tehát 
nem magukat az ingatlanokat fejlesztjük közpénzből. Ezeknek az ideiglenes 
elhelyezése biztosítása érdekében került be a listába a két ingatlan. Egyébként az 
előterjesztést a módosításokkal együtt támogatni tudjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mengyi képviselő úr neve jelent meg (Jelzésre:), de akkor 

ez téves. Rendben, köszönöm szépen. 
Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 

gazdasági bizottsági módosító javaslatokról kell döntsünk. Ezeket a kormány 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk! (Szavazás.) 25 igen szavazat. 
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Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatokat támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezeket támogatja. 
(Szavazás.) 25 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság az összegző jelentést, az 
összegző módosító javaslatot elfogadta. 

Bizottsági előadónak Hadházy képviselő urat javaslom. Kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja az ő bizottsági előadói kinevezését. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag bizottsági előadónak Hadházy képviselő urat jelölte. 

Kisebbségi előadót kíván-e állítani a bizottság? (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr 
szeretne kisebbségi előadó lenni. (Jelzésre:) A Szocialista Párt számára is Szilágyi 
képviselő úr személye elfogadható, erre tekintettel ő lesz a bizottság kisebbségi 
előadója.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai együttműködést. Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Horváth Éva 
Szilvia, Madarász Mária és Vicai Erika  


