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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 18 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent előterjesztőket és a tisztelt 
érdeklődőket. Elnézést kérek mindenkitől a ma reggeli csúszásért. 

Képviselőtársaimat tájékoztatom arról, hogy a Házbizottság 2019. június 13-ai 
ülésén felkérte a bizottságokat, hogy az egyes rendkívüli ülések előkészítése, valamint 
egyéb kötelezettségeik teljesítése érdekében ülésezzenek. Emellett házelnök úr az 
ötnapos plenáris ülésre való tekintettel erre a hétre felmentést adott a házelnöki 
engedélyek alól a bizottságok számára, tehát mindenki szabadon tarthatja meg az 
üléseit. 

Tegnap délután új változatú meghívót küldtünk ki: a napirendi javaslat 
kiegészült a központi költségvetés címrendmódosításáról szóló bizottsági indítvány 
benyújtásáról való döntéssel. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezzel az új 
tartalommal kiküldött napirenddel egyetértenek-e, van-e kifogásuk, esetleges 
módosításuk. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4. A bizottság a napirendjét elfogadta. A 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkáját 
megkezdheti. 

Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról 
szóló T/6350. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Első napirendi pontként az egyes törvényeknek az épített és a természeti 
környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Köszöntöm Füleky 
Zsolt államtitkár urat és kollegáit, akik a bizottság rendelkezésére állnak a részletes 
vita során.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e kifogása 
valakinek? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. Köszönöm szépen. 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk azt, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Ki az, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú döntésével a bizottság a megfelelőségről döntött, így a részletes vita 
első szakaszát lezárom. 

Rátérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben egy képviselői 
módosító indítvány érkezett, Horváth László képviselő úr jegyzi. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy mi a tárca álláspontja. 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A tárca álláspontja 

az, hogy támogatjuk ezt a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

Horváth képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
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(Szavazás.) 4 nem. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) A bizottság a módosító 
indítványt elfogadta. 

Mivel több módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság nem tervez 
módosító indítványt benyújtani, ezért nem marad más hátra, mint a részletes vita 
lezárásáról való döntés. Ki az, aki ezt a javaslatomat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ellenvélemény? (Szavazás.) 4 ellenvélemény. 
A bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavazni. Ki az, aki 
támogatja a javaslatomat? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
4 nem. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és kollegáinak, hogy rendelkezésünkre 
álltak. Az 1. napirend pontot ezzel lezárjuk. 

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/6343. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a következő napirendi pontra. Köszöntöm Kara Ákos államtitkár 
urat, képviselőtársunkat és kollegáit. Kérem, hogy foglaljanak helyet az előterjesztői 
asztalnál.  

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül 
sor. Javaslom, hogy ebben az esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. 
Van-e kifogása bárkinek ez ellen? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, 
tartózkodás nincs, a bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről, így a 
részletes vita első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, ahol első körben a képviselők 
által benyújtott módosító indítványokról kell szavaznunk. Képviselőtársaim előtt ott 
vannak a módosító indítványok. 1. ajánlási számon Arató Gergely és képviselőtársai 
indítványa szerepel. Kérdezem államtitkár urat, hogy van-e tárcaálláspont ezzel 
kapcsolatban. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez a módosító indítvány összefügg a 9., 11., 15., 17. 

és 19. ajánlási számon szereplő indítványokkal. Ezek közül van-e olyan, amit támogat 
a tárca? 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nincs 

olyan. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki az 1. 

és ezzel összefüggésben a 9., 11., 15., 17., 19. ajánlási számon szereplő módosító 
indítványok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem támogatja ezeket a 
módosító indítványokat. 
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2. ajánlási számon Latorcai János és Szatmáry Kristóf képviselő urak 
indítványa szerepel, amely összefüggésben áll a 2., 7., 13. és 14. ajánlási számon 
szereplő módosító indítványokkal. Kérdezem államtitkár urat, hogy van-e 
tárcaálláspont. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca valamennyi indítványt támogatja. Ki az, aki képviselőtársaim 

közül a 2., 3., 7., 13., 14. ajánlási számon szereplő indítványokat támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 
nem. A bizottság a módosító indítványokat támogatja. 

4. ajánlási számon Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők indítványa 
szerepel. Kérdezem államtitkár urat, hogy mi a tárca álláspontja. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A 
bizottság a módosító indítványt nem támogatja. 

5. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők 
indítványa szerepel. Államtitkár urat kérdezem. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki az 5. 

ajánlási számon szereplő indítványt támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság a javaslatot nem támogatja. 

6. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők 
indítványa szerepel. Államtitkár urat kérdezem. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem 
támogatta az indítványt. 

8. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselőtársaink 
indítványa szerepel.  

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A 
bizottság az indítványt nem támogatta. 

A 10. ajánlási számon Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők indítványa 
szerepel. Kérdezem államtitkár urat. 
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KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság az 
indítványt nem támogatta. 

12. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők 
indítványa szerepel.  

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Ezt sem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság az 
indítványt nem támogatta. 

16. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők 
indítványa szerepel.  

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Ezt sem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem 
támogatja. 

18. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők 
indítványa szerepel.  

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem 
támogatta az indítványt. 

20. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal indítványa 
szerepel.  

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság nem támogatja az indítványt. 

21. ajánlási számon, bármily meglepő, mégis Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal 
képviselők indítványa szerepel.  

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): Ezt sem 

támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 
indítványt. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 1. A bizottság a módosító indítványt nem támogatja. 

Így az egyéni képviselői indítványokról történő szavazás végére értünk. A 
bizottságnak van egy módosítóindítvány-tervezete, ami a tisztelt képviselőtársaim 
előtt van. Kérdezem, erről van-e tárcaálláspont, államtitkár úr. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ez megnyugtató számomra. A képviselőtársaimat 

kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 
nem. A bizottság a módosító indítványról szóló szavazással annak benyújtásáról 
döntött. 

Miután több módosító indítványt benyújtani a bizottság nem tervez, javaslatot 
teszek a részletes vita lezárására. Aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság 
a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell határoznunk. Ki az, 
aki a javaslatomat támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 10 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról döntött. 

Államtitkár úrnak és kollegáinak köszönöm szépen, hogy a bizottság 
rendelkezésére álltak. A 2. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Köszönjük.  

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/6352. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

ELNÖK: Rátérünk a 3. napirendi pontra, melynek keretében egyes 
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitájára kerül sor. 

Köszöntöm dr. Juhász Roland helyettes államtitkár urat és kollegáját. Kérem, 
foglaljanak helyet az asztalnál. 

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e 
kifogása ez ellen bárkinek? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs.  

A részletes vita első szakaszában azt kérem a bizottságtól, állapítsuk meg, hogy 
a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú döntéssel a bizottság döntött a megfelelőségről, így a részletes vita 
első szakaszát lezárjuk. 

A részletes vita második szakaszában a módosító indítványokról kell 
döntenünk. Képviselői módosító indítvány nem érkezett a törvényjavaslathoz, viszont 
van egy bizottsági módosító indítvány, amelyet benyújtani tervezünk. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy van-e erről tárcaálláspont. 
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DR. JUHÁSZ ROLAND helyettes államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - 
NVTNM): Tárcaálláspont van. Támogatjuk a módosító indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki képviselőtársaim részéről támogatja a 

módosító indítvány benyújtását? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a módosító indítvány 
benyújtásáról döntött. 

Javaslatot teszek ezután a részletes vita lezárására. Aki a javaslatomat 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Aki ezzel 
a javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról döntött, így a 3. napirendi pontot lezárjuk. 

Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2017. 
évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az 
állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló B/5236. 
számú beszámoló   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)   

Rátérünk a 4. napirendi pontra, amelynek keretében az állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2017. évi működéséről, az állami vagyon 
állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló 
beszámoló tárgyalására és lehetőség szerint a határozathozatalra kerül sor. Ennél a 
napirendi pontnál is Juhász Roland helyettes államtitkár úr az előterjesztő 
képviselője. Megadom a szót. 

Dr. Juhász Roland tájékoztatója 

DR. JUHÁSZ ROLAND helyettes államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - 
NVTNM): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Köszönöm szépen. Engedjék 
meg, hogy röviden számot adjak az állami vagyonnal való gazdálkodásról 2017. év 
vonatkozásában.  

A kormány folytatta a 2010. évben megkezdett költségtakarékos, felelős és 
átlátható, értékteremtő vagyonpolitikáját. Ennek az alapjait az állami vagyonról szóló 
törvény, illetve a nemzeti vagyonról szóló törvény rögzítette. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a rábízott vagyonnal kapcsolatos beszámoló 
korábbi, 2010 előtti hiányosságainak fokozatos felszámolása érdekében eredményes 
lépéseket tett, így a könyvvizsgálói jelentés a beszámolókkal kapcsolatosan ’15., ’16. és 
’17. év vonatkozásában sem jelzett semmilyen külön intézkedést igénylő problémát.  

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonosi joggyakorlatai alá tartozó 
gazdasági társaságok száma 6 százalékkal csökkent 2017. évben az előző évhez képest, 
ugyanakkor a nyilvántartási értékek 5 százalékkal növekedtek, és így egy 
2187 milliárdos összértéket tettek ki. 

Fontos megemlíteni, hogy a jelentős osztalékfizetési potenciállal rendelkező 
társaságok 2017. évre tervezett osztalékfizetési teljesítményüket meghaladóan, 
6,3 milliárd forinttal, tehát 19 százalékkal több osztalékot fizettek a költségvetésbe. 

A kormány ’17. évi döntése nyomán lehetőség volt az akkori nemzeti fejlesztési 
miniszter közvetlen és közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági 
társaságoknál bérfejlesztésre, ami abból a szempontból volt fontos, hogy a kormány 
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igyekezett ezzel a lépéssel megelőzni a bérfeszültségek kialakulását, illetve 
csökkenteni a hiányszakmákban jelentkező munkaerőhiányt. 

A másik rész, amiről szeretnék említést tenni. Az állam tulajdonában lévő, de 
állami feladatellátáshoz nem szükséges vagyonelemek versenyeztetéssel történő 
értékesítése 2015 szeptembere óta egy online felületen, az elektronikus aukciós 
rendszeren keresztül történik hatékonyan és elég átlátható módon. A rendszer előnye, 
hogy a hagyományos pályáztatási eljárásnál sokkal gyorsabb és hatékonyabb 
értékesítést tesz lehetővé.  

Néhány számadat, ami alátámasztja azt, hogy a rendszer sikeresen működik. 
2017. év során 2658 darab ingatlant hirdetett meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. 
11,5 milliárd értékben történt sikeres értékesítés. Ez az érték 2016-ban még 
2,8 milliárd volt. A tisztelt bizottsági tagok emlékeznek, miniszter asszony két héttel 
ezelőtt volt a bizottságban, és jelezte, hogy ’19-ben is az MNV folytatni fogja az állami 
feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanállomány portfóliótisztítását és az EAR-
rendszeren keresztüli értékesítését.  

A kormány további jelentős lépéseket tett a magyar családok otthonainak 
védelme érdekében. Itt most megint ’17. évről beszélek, tehát itt még a NEK-program 
ingatlanvásárlásokat végzett. Ezt ’17. év során 25 milliárd forint értékben tette, és 
6750 darab ingatlant vásárolt meg. Ez az a program, ami ’19. január 1-jével lezárásra 
került, és kivezetése zajlik jelen pillanatban. 

Néhány nagy projekt szintén ’17-ből, amit az MNV Zrt. valósított meg: a FINA-
világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések, Gül 
baba türbéjének a rekonstrukciója - ez egy nemzetközi megállapodás végrehajtása 
keretében történt -, a Nemzeti Lovarda fejlesztése, valamint a Dagály Strandfürdő 
felújítása, majd pedig az Expo fejlesztése.  

Fontos még megemlíteni az ipari parkok létrehozását célzó országos program 
folytatását, amely 2017-ben 13 nagyvárosban jelentett iparipark-kialakítást és egy 
áruforgalmi csomópont fejlesztését. 

Zárásul szeretnék még néhány számadatot mondani. A 2017. december 31-én 
nyilvántartott teljes állami tulajdonban lévő vagyon értéke 16 610 milliárd forint volt, 
amely az előző évhez képest 705 milliárd forint növekedést jelent. Az állami vagyon 
kiemelt eleme 11 442 milliárd forint értékben közel 200 ezer darab ingatlan típusú 
vagyonelem és emellett 3307 milliárd forint értékű 615 darab társasági tulajdoni 
részesedés, ami az állam közvetlen vagyonát jelenti. 

Megállapítható, hogy 2010 óta folyamatosan gyarapodott az állami vagyon, 
közel 42 százalékos mértékben, amely alapvetően a végrehajtott akvizícióknak, 
beruházásoknak, valamint a vagyonértékelési és nyilvántartási rendszer folyamatos 
fejlesztésének köszönhető. 

Tisztelt Bizottság! Az állami vagyongazdálkodásban tehát a magyar kormány 
2017-ben is a következő fő szempontok mentén végezte a munkáját: az állami 
feladatellátás hatékonyságának a növelése, az állami vagyon őrzése, gondos 
gyarapítása, fölösleges költségek lefaragása, az állami feladatellátáshoz nem 
szükséges ingatlanok piaci szempontú hasznosítása.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, esetleges véleményük. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom.  
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A bizottságnak lehetősége van arra az Országgyűlés döntése értelmében, hogy 
határozattal zárja le a mai vitát. Képviselőtársaim a határozattervezetet megkapták. 
Kérdezem, ki az, aki ennek a határozatnak az elfogadását támogatja, amely a 11/2018-
2022. sorszámot viseli. Aki támogatja az elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. 
A bizottság a napirendi pont végén a határozatot elfogadta.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és kollegáinak, hogy segítették a 
munkánkat. Ezzel a 4. napirendi pontot lezárjuk. 

A központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló H/… 
számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Áttérünk az 5. napirendi pontra, amelynek keretében a központi költségvetés 
címrendjének módosításáról szóló határozati javaslat benyújtására kerül sor. 
Javaslom, hogy a bizottság azt a határozati javaslatot nyújtsa be, illetve azt az önálló 
indítványt nyújtsa be, amely mindannyiunk előtt fekszik.  

Köszöntöm a kormány részéről Szigeti Ádám, illetve Móré Tamás helyettes 
államtitkár urakat. Megkérem, hogy foglaljanak helyet. Egyben megkérdezem, hogy 
van-e a kormánynak álláspontja, illetve véleménye a bizottság által benyújtani kívánt 
határozati javaslatról. Amennyiben van, megadom a szót államtitkár úrnak. 

 
SZILÁGYI ÁDÁM helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm. Egyetértünk vele. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e észrevételük, 

véleményük az indítvánnyal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy ki az, aki a központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló 
határozati javaslat benyújtását támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a határozati javaslat 
benyújtásáról döntött. 

Államtitkár úrnak és kollegáinak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre 
álltak. Az 5. napirendi pontot így lezárjuk. 

Egyebek 

A 6. napirendi pont az egyebek. Van-e az egyebek között valakinek 
bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, arról szeretném ezúton is 
tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy ezen a héten még egy ülést fogunk tartani, 
csütörtökön 9.30-kor Rogán Antal miniszter urat hallgatjuk meg. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a bizottsági tagoknak és kollegáinknak, hogy megjelentek 
ma és segítették a bizottság ülését. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és 
eredményes napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 40 perc) 

 
 

 Bánki Erik 
 a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


