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Napirendi javaslat 
 
1. Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/709. szám)  
(Győrffy Balázs és Jakab István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Hadházy Sándor (Fidesz) , a bizottság alelnöke  
Dr. Seszták Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), a bizottság alelnöke  
Riz Gábor (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
Székely Sándor (DK)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Barcza Attila (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Bánki Erik (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)  
F. Kovács Sándor (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Tóth Csaba (MSZP) Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP)  
Törő Gábor (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz) dr. Seszták Miklósnak (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin bizottsági főmunkatárs  
Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
 

Meghívott 
Hozzászóló 

Jakab István (Fidesz) országgyűlési képviselő  
Dr. Benkő Tamás János helyettes államtitkár (Miniszterelnöki 
Kormányiroda - NVTNM)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
ismertetése és elfogadása 

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a 
helyettesítésekkel. 

A napirendről kell szavaznunk. A napirend elfogadásával kapcsolatban 
kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslattal ki ért egyet. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/709. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első számú napirendi pontunk az állami vagyongazdálkodással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat a T/709. szám alatt, amely Győrffy 
Balázs és Jakab István fideszes képviselők önálló indítványa. Az előterjesztők részéről 
köszöntöm Jakab István alelnök urat, a kormány részéről jelen van dr. Benkő Tamás 
helyettes államtitkár.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. A részletes vita első 
szakaszában arról kell dönteni, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében előírt követelményeknek. Kérdezem, hogy van-e ehhez hozzászólás, 
vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy 
megfelel, az, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) Tizenkét igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadtuk.  

A részletes vita második szakasza következik. Megállapítom, hogy a 
törvényjavaslathoz egy képviselői módosító javaslat érkezett. Erről kell dönteni a 
kiosztott háttéranyag alapján. A módosító javaslat benyújtója Hegedűs Lorántné és 
Magyar Zoltán jobbikos képviselők, az 1. pont összefügg a 2. ponttal, ezekről tehát 
egyben lehet szavazni. Kérdezem, hogy a módosító javaslathoz van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele. (Dr. Mellár Tamás: Nekem kérdésem lenne!) Parancsolj! 

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Kérdésem lenne. Ezt 

akkor most senki nem fogja előterjeszteni? Számomra ebből a leírásból ugyanis, bár ez 
biztosan az én hibám, nem teljesen világos, hogy mi ennek az egész módosításnak a 
tartalma. 

 
ELNÖK: Most egyelőre a módosító javaslatról tárgyalunk. A módosító javaslatot 

benyújtó képviselők nincsenek itt, ezt megállapítom a jegyzőkönyv kedvéért, habár 
természetesen a jelenléti ív ezt egyértelműen mutatja. Ilyen értelemben e módosító 
javaslathoz nem kívánnak, illetve nem tudnak hozzászólni. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a kormányt kérdezem meg, ilyen formában talán 
választ is ad a kérdésedre. Először a módosító javaslat előterjesztőjének lett volna 
lehetősége, de megállapítottam, hogy nincs jelen. Kérdezem a kormányt, hogy 
támogatja-e a módosító javaslatot. 

 
DR. BENKŐ TAMÁS JÁNOS helyettes államtitkár (Miniszterelnöki 

Kormányiroda - NVTNM): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A benyújtott módosító 
javaslatot tárcaálláspontként nem támogatjuk. (Dr. Mellár Tamás: Indoklás!) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök úr kér, ha jól értettem, némi indoklást 
ehhez a véleményhez. Kérem, hogy egy-két mondattal indokolja meg a tárca 
álláspontját! 

 
DR. BENKŐ TAMÁS JÁNOS helyettes államtitkár (Miniszterelnöki 

Kormányiroda - NVTNM): A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 
lényegében teljesen kiüresítésre kerülne, úgyhogy emiatt nem támogatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztőt meg kell kérdeznem. Az előterjesztők közül 

Jakab István alelnök úr van itt. Parancsolj! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők képviseletében a módosító 

javaslatot nem támogatjuk. Változatlanul fenntartjuk, hogy a kormánynak lehetősége 
kell hogy legyen arra, hogy meghatározzon olyan személyeket, akiket tulajdonosi 
joggyakorlóként kijelölhet. Ez volt az eredeti szándék. Gyakorlatilag ez a módosítási 
javaslat ezt a szándékot teljes mértékben eliminálná, ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor mind a kormány, mind az előterjesztő részéről 

elhangzott a vélemény. Ezek után a képviselői módosító javaslatról kell döntenünk. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. Aki igen, kérem, szavazzon igennel! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy ketten támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tízen nem támogatjuk. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás volt. 

Ezek után döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Aki egyetért azzal, hogy a 
részletes vitát zárjuk le, az, kérem, hogy szavazzon igennel! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 11 igen szavazat. Ki az, aki ellene volt? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Négy tartózkodással a részletes vitát lezártuk. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Kérem, aki ezzel 
egyetért, igennel szavazzon! (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ki az, aki ellene volt? 
(Szavazás.) Négy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a vitáról szóló jelentést a 
bizottság elfogadta.  

Ezzel a napirendi pontot lezárhatjuk. Megköszönöm a részvételt az előterjesztő és 
a kormányzat részéről. 

Az ülés berekesztése 

A második napirendi pontunk a szokásos egyebek. Van-e valakinek észrevétele? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm szépen. Lezárjuk a bizottsági ülést. A plenáris 
ülés időpontjának ismeretében a jövő héten lesz még egy ülésünk, amelyről az elnök úr 
fogja tájékoztatni a jelenlévőket. Köszönöm szépen.  

 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 09 perc) 
  

Manninger Jenő 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva


