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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. A tisztelt 
képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Külön 
köszönöm, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is biztosítják a bizottság 
határozatképességét, és ezzel munkánkat el tudjuk végezni. 

Az eredeti meghívóhoz képest egy változás történt, hiszen Stummer János 
képviselő úr kezdeményezte, hogy az általa előterjesztett törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről szóló vitát halasszuk el, mert nem tud ma személyesen jelen 
lenni a bizottság ülésén. Tehát azt javaslom, hogy a képviselő úr kérését méltányolva, 
az eredeti négy napirendi pont helyett, a 3. napirendi pont elhagyásával három 
napirendi pontot tárgyaljunk ma. Van-e ehhez képest valakinek kiegészítő javaslata? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülés 
napirendjét, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 12 
igen szavazattal, egyhangú döntésével fogadta el napirendjét. (Szatmáry Kristóf 
elhagyja a termet.) A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes, így munkáját megkezdheti. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok 
elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló T/9474. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott 
oktatási feladatok elősegítése céljából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat részletes vitáját 
fogjuk lebonyolítani. Kérem dr. Fürjes Zoltán helyettes államtitkár urat, fáradjon az 
előterjesztői asztalhoz! 

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek más véleménye? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm 
szépen.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében leírtaknak. Kérem, erről 
most szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 11 igen szavazattal, 
egyhangú döntéssel döntött a megfelelőségről. Az első szakaszt lezárjuk. (Szatmáry 
Kristóf visszatér a terembe.) 

A részletes vita második szakaszában képviselői módosító indítványokról 
kellene szavaznunk, de ilyen módosító indítvány nem érkezett a bizottsághoz. A 
bizottság sem tervezi módosító indítvány megfogalmazását, így erről nem kell 
szavazni. Ha nincs senkinek észrevétele, a részletes vitát lezárom. Kérem, szavazzunk 
a részletes vita lezárásáról! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen, 1 nem, 2 
tartózkodás mellett a bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Kérem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról szavazzunk! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Köszönöm szépen helyettes államtitkár 
úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére, és segítette munkánkat. Ezzel az első 
napirendi pontot lezárom. 
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Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2018. 
évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az 
állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló B/9468. 
számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Áttérünk a második napirendi pontra, amelynek keretében az állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2018. évi működéséről, az állami vagyon 
állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló 
beszámoló megvitatására kerül sor. Köszöntöm Fónagy János miniszterhelyettes urat 
előterjesztőként. Megadom a szót államtitkár úrnak.  

Dr. Fónagy János szóbeli kiegészítése 

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - NVTNM): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt években a kormány 
folytatta a 2010-ben megkezdett költségtakarékos, felelős, átlátható és értékteremtő 
vagyonpolitikát, melynek alapelveit az állami vagyonról szóló törvény 2010. évi 
módosítása, majd a 2012-től hatályba lépett nemzeti vagyonról szóló törvény 
rögzítette. Tovább erősödött az állami tulajdonú társaságok feletti állami kontroll, 
melynek következtében hatékonyabbá vált a vagyongazdálkodás. 

2010-től 2018 végéig jelentős mértékben, mintegy 52 százalékkal - 6093 
milliárd forinttal -, 17 743 ezer milliárd forintra növekedett az állami vagyon. A 
növekményből 2190 milliárdot tesznek ki az ingatlanok, 2215 milliárdot a társasági 
részesedések, 842 milliárdot a gépek, berendezések, és 846 milliárdot az immateriális 
javak és egyéb eszközök. A vagyongyarapodás az állami tulajdonba került 
ingatlanoknak, a társaságok valós piaci gyarapodásának és teljesebb körű 
nyilvántartásának volt köszönhető. 2010 óta megnövekedett az állami szerepvállalás, 
és a stratégiai ágazatokban való újbóli megjelenés eredménye, hogy az állami 
tulajdonban lévő társaságok száma mára megközelíti a 600-at.  

Az elmúlt évtizedek tranzakciói közül kiemelendő, hogy létrejött a nemzeti 
közműszolgáltatás villamos energia, földgáz és távhő üzletágait működtető Nemzeti 
Közművek. A Magyar Villamos Művek Zrt. stratégiai és irányító szerepének 
újragondolásával megvalósult az MVM Csoport és az NKM integrációja. Ezáltal egy 
olyan erős hátterű nemzeti szolgáltató jött létre, amely nagymértékben hozzájárul 
Magyarország ellátásbiztonságához, és a megújuló energiaforrások hazai 
hasznosításához.  

Jelentős előrelépés továbbá, hogy az MFB Csoport tagvállalatai a hitelezés 
terén a saját forrású termékkínálat bővítésével, az európai uniós források dinamikus 
piacra juttatásával, csoportszinten pedig a hitel-, tőkegarancia eszközök 
összehangolásával látják el a fejlesztési, intézményi finanszírozásokat. Az állami 
tulajdonban lévő, de állami feladat ellátásához nem szükséges vagyonelemek 
versenyeztetéssel történő értékesítése a 2015. szeptemberében bevezetett, és az MNV 
Zrt. által működtetett elektronikus aukciós rendszeren keresztül hatékonyabbá és 
átláthatóbbá vált. A rendszer előnye, a költséghatékonyság mellett, hogy a 
hagyományos eljárásoknál gyorsabb és rugalmasabb értékesítést tesz lehetővé.  

A sikeres működést a számadatok is alátámasztják. 2018 során már 1919 darab 
ingatlant hirdetett meg az MNV Zrt. Az ingatlanértékesítésből befolyt árbevétel 11,9 
milliárd forint volt, amely valamelyest meghaladta a 2017. évi 11,5 milliárdos 
összeget. 2018 folyamán az MNV Zrt. rábízott vagyonában állami tulajdonú 
társaságból részesedése értékesítésére is lehetőség nyílott. Ennek köszönhetően az 
MNV Zrt. 2018-ban megkezdte az állami társasági portfóliójának a racionalizálását. 
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Az MNV Zrt. a magyar állam nevében eljárva 2018-ban teljeskörűen végrehajtotta a 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár állami tulajdonú törzsrészvényeire átcserélhető 903 
millió 800 ezer euró össznévértékű kötvények lejáratát megelőző készpénzben 
történő visszavásárlását, és a visszavásárlással nem érintett kötvények visszaváltását, 
amelynek eredményeként 2018. november 14-én a kötvény teljes mennyisége 
kivezetésre került.  

Tisztelt Bizottság! A NET-program indulásától számítva 2018. december 31-ig 
42 663 darab ingatlanfelajánlást fogadott be a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., és mintegy 
155 ezer személy lakhatását biztosította a NET-program. A program hatékonyságát jól 
illusztrálja, hogy az indulás óta az ingatlanvásárlásra felhasznált 137,8 milliárd forint 
költségvetési forrással eddig összesen 326,1 milliárd forint jelzáloghitel-tartozásból 
fakadó hitelintézeti követelés megfizetése alól mentesültek a hiteladósok.  

A fentieken túlmenően az MNV Zrt. 2018-ban jelentős nagyságrendű 
projekteket valósított meg, mint például a Gül Baba Türbe és környezete komplex 
rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások, a Duna Aréna-beruházás második 
ütemében az ideiglenes létesítmények bontása, és a végleges Duna Aréna-épület 
kialakítása. Megtörtént a Dagály Strandfürdő felújítása, továbbá elkészülhettek a 
Festetics-palota teljes műemléki rekonstrukciójának kivitelezési munkái.  

Tisztelt Bizottság! Az állami vagyongazdálkodásban tehát a magyar kormány 
2018-ban is a következő fő szempontokat tartotta szem előtt: az állami feladatellátás 
hatékonysága, az állami vagyon őrzése és gondos gyarapítása, a felesleges költségek 
lefaragása, valamint az állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanok piaci 
szempontú hasznosítása. Mindezek alapján kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 
fentiek figyelembevételével a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. A bizottsági tagoknak van 

lehetősége most arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, véleményt mondjanak. (Senki 
sem jelentkezik.) Erre nem látok jelentkezőt. Így a vitát lezárom.  

Határozathozatal 

A bizottsági határozattervezetet, amelynek elfogadásáról most kell döntenünk, 
megkapták képviselőtársaim elektronikusan, és ki is osztottuk. Erről kell most 
szavaznunk. Kérem, most szavazzanak a határozatról! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
A bizottság tagjai 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében a beszámolót elfogadták. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére, és segítette 
munkánkat. Ezzel a második napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e valakinek felvetése? (Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tekintve, hogy 

rendkívüli helyzet van, aminek most már nemcsak a kialakulásáról beszélünk, hanem 
gyakorlatilag itt van velünk, és hogy a miniszterelnök úr tegnap mondta, hogy a 
gazdasági ügyeket természetesen Varga Mihály miniszter úr fogja kezelni, és új 
költségvetés lesz, és az egész gazdaságot valamilyen új pályára kívánja a kormány 
állítani, azt gondolom, hogy jó lenne, ha esetleg Varga Mihály úrral tudnánk tartani 
egy ülést, hogy beszélgessünk arról, hogy végül is mire lehet számítani, vagy mit 
tervez a kormány, mit lehet tudni, és mi is el tudnák mondani, hogy esetleg mit 
javasolunk ez ügyben itt, a Gazdasági bizottságban. Javaslok egy meghallgatást, akár 
már jövő hétre, ha ez lehetséges.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A miniszter úrral felveszem a kapcsolatot. Úgy 

tudom, hogy az akciócsoport, amit Varga miniszter úr vezet, megkezdte a munkáját. 
Amennyiben van már érdemi információ, akkor természetesen továbbítom az igényt, 
és egyeztetünk egy időpontot vele. Varju képviselő úr! 

 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a lehetőséget. Tegnap a 

parlamentben is jeleztem a Költségvetési bizottság elnökeként, hogy készen állunk 
arra, hogy a szükséges munkában részt vegyünk, de azt hiszem, itt az átfedés miatt, 
támogatva azt, amit Székely Sándor képviselő úr említett, akár ebben közösen, a 
bizottságok együttes ülésében is gondolkodhatnánk. Én csak azt javaslom, hogy 
fontolják meg ennek a lehetőségét. Segíteni szeretnénk azt, hogy nehéz helyzetben jó 
döntések születhessenek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a felvetést, elnök úr. Értelemszerűen így gondoskodunk a 

szervezésről.  

Az ülés berekesztése 

Van-e valakinek más észrevétele vagy javaslata az egyebek között? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor még egyszer megköszönöm 
képviselőtársaimnak, hogy biztosították a mai ülés határozatképességét. Mindenkinek 
szép és eredményes napot kívánok! Vigyázzanak magukra!  

 
(Az ülés befejésének időpontja: 9 óra 22 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


