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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
képviselőtársaimat, a megjelent kormányzati képviselőket, vendégeinket. 
Képviselőtársaim megkapták írásban előre a mai ülésre szóló meghívó tervezetét. Egy 
módosítási indítványom lenne ehhez képest: Hohn Krisztina képviselő asszony jelezte, 
illetve kezdeményezte, hogy az általa benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről ma ne tárgyaljunk. Ezért ezt mindenképpen módosítási javaslatként 
ajánlanám képviselőtársaim figyelmébe. 

Van-e más kérdésük vagy véleményük a napirendhez képest? (Nincs jelzés.) 
Ezzel a javaslattal, illetve a módosítással, amelyben a Hohn Krisztina képviselő asszony 
által benyújtott törvényjavaslat tárgyalását levesszük a napirendről, a többi napirendi 
pont marad, aki ezzel a változtatással a mai ülés napirendjét elfogadja, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 
T/15709. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontként a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Köszöntöm körünkben Schanda 
Tamás miniszterhelyettes urat. Javaslom, hogy a szokásainkhoz híven két szakaszban 
tárgyaljuk a részletes vitát. (Dr. Szakács László megérkezik az ülésre.)  

Van-e ezzel szemben kifogása bárkinek is? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. 
Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ilyet nem láttam, így a 
bizottság egyhangúlag döntött a megfelelőségről. 

A törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem érkezett, a bizottság 
nem kíván saját módosító indítványt megfogalmazni, így a részletes vita lezárására 
teszek javaslatot. Aki javaslatomat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 11 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Ki az, aki ellene szavazott? (Szavazás.)  

Tehát 11 igen szavazattal, 3 nem ellenében a bizottság a részletes vitát lezárta. 
Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Ki az, aki 

ezt a javaslatomat elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ki az, aki ellene szavazott? (Szavazás.) 

Tehát 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló 
jelentést is elfogadta. 

Köszönöm szépen miniszterhelyettes úrnak, hogy elfáradt a bizottság elé és 
segítette munkánkat. Az 1. napirendi pontot befejeztük. (Schanda Tamás és 
munkatársai távoznak az ülésről.) 
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Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő 
törvények módosításáról szóló T/15706. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, melynek keretében az egyes vagyongazdálkodási 
tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját 
folytatjuk le. Köszöntöm dr. Benkő Tamás helyettes államtitkár urat és kollégáját az 
ülésteremben. Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. 
Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Nincs jelzés.)  

Úgy látom, hogy nincs. Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában 
állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, a bizottság egyhangú döntéssel döntött a 
megfelelőségről. 

A törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem érkezett, a bizottság 
nem tervez módosító indítványt benyújtani, így a részletes vita lezárására teszek 
javaslatot. Aki a javaslatomat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
10 igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.)  

Tehát 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

Végül a részletes vita lezárásáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
10 igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) 

Tehát 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló 
jelentést is elfogadta. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és kollégáinak, hogy 
rendelkezésünkre álltak. (Dr. Benkő Tamás és kollégái távoznak az ülésről.) A 2. 
napirendi pontot lezárjuk. 

Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2019. évi 
működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló B/15394. számú 
beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, amelynek keretében az állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2019. évi működéséről, az állami vagyon 
állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló 
beszámolóról vitázunk és hozunk határozatot. Köszöntöm dr. Juhász Roland 
államtitkár urat, illetve kollégáját az ülésteremben. 

Elsőként megadom államtitkár úrnak a szót, amennyiben kiegészítése van a 
javaslathoz. 

Dr. Juhász Roland szóbeli kiegészítője 

DR. JUHÁSZ ROLAND államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - NVTNM): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Annyit szeretnék 
kérni, hogy amennyire tudjuk, tekerjük vissza az idő kerekét, 2019. évi beszámolóról 
van szó. Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek működéséről, az 
állami vagyon alakulásáról és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szeretnék egy 
nagyon rövid összefoglalót adni. 
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Az elmúlt években a kormány folytatta a 2010. évben megkezdett 
költségtakarékos, felelős, átlátható és értékteremtő vagyonpolitikát. Ennek az alapjait 
a 2010. évi állami vagyonról szóló törvény módosítása, illetve a 2012. évtől hatályba 
lépett nemzeti vagyontörvény rögzítette. A 2010. évhez képest az állami vagyon 
folyamatosan és jelentős mértékben gyarapodott, a rendelkezésre álló adatok alapján 
az értéke jelen pillanatban meghaladja a 18 ezer milliárd forintot. A vagyongyarapodás 
az állami tulajdonba került ingatlanok okán, illetve a társaságok valós piaci 
gyarapodásának és a még teljesebb körű nyilvántartásoknak volt köszönhető. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az MNV Zrt. 2019-ben folytatta, és kiemelt 
feladataként került meghatározásra a rábízott vagyon portfóliójának a tisztítása. Az 
állami vagyoni kör két nagy csoportra osztható. Az egyik az ingatlanportfólió, ennek a 
racionalizálása érdekében az állam tulajdonában lévő, de állami feladatellátáshoz nem 
szükséges vagyonelemek versenyeztetéssel történő értékesítése változatlanul a 2015 
szeptemberében bevezetett elektronikus aukciós rendszeren keresztül történt. A 
rendszer előnye - ezt már többször hangsúlyoztam - a költséghatékonyság mellett az, 
hogy a hagyományos eljárásoknál gyorsabban, rugalmasabban, átláthatóbban és 
nyomon követhetőbben teszi lehetővé a feleslegessé vált vagyonelemek értékesítését. A 
rendszer töretlenül sikeresen működik. 2019-ben mindösszesen 1529 darab ingatlan 
került meghirdetésre, és ebből a költségvetésbe befolyt árbevétel 12,5 milliárd forint 
volt. Ez az előző évi 11,9 milliárdot is meghaladta. 

A másik jelentős állami vagyoni kör a társasági portfólió, amely összetételének 
észszerűsítése érdekében az MNV Zrt. az inaktív társaságokban fennálló kisebbségi és 
az öröklés útján megszerzett társasági részesedések értékesítését is megkezdte szintén 
az EÁR-rendszeren keresztül. Itt sajnos a piaci szereplők döntése alapján 
mindösszesen 16 darab értékesítés volt eredményes, viszont ennek következményeként 
2019-től az MNV a meghirdetett, de értékesítésre nem került társasági részesedéseket 
egy speciális vagyonkezelő szervezet részére adta át, amelynek az a célja, hogy ezen 
társasági részesedések értékesítése felgyorsításra tudjon kerülni a szükséges 
szabályozás megteremtésével. Ezzel ellentétben a hosszabb távon állami tulajdonban 
tartani tervezett többségi állami tulajdonú társaságok esetében az MNV Zrt. megkezdte 
ezen társaságoknál a stratégiaalkotási folyamatot, és ennek az egyik legfontosabb 
eleme, hogy egységes módszertan alapján, eredményességi mutatók kitűzésével egy 
szigorúbb tulajdonosi elvárási rendszer érvényesítését valósította meg. 

Engedjék meg, hogy nagyon röviden két nagyobb cégjogi integrációt emeljek ki 
a 2019-es évből. Az egyik a 2019. október 1-jén megvalósult integráció, hogy a 
Volánbusz Zrt. - hat darab regionális közlekedési központ egybeolvadásával - már egy 
egységes országos szolgáltatási lefedettséget biztosító közúti közlekedési közszolgáltató 
társaságként tud tovább működni. Ez az integráció egy költséghatékonyabb és 
átláthatóbban működő, az utaselégedettséget a zászlajára tűző közösségi közlekedési 
közszolgáltató létrejöttét tette lehetővé. Ezen integráció folytatásaként a Volánbusz Zrt. 
a MÁV-csoport részeként tud egy közép-európai szinten is regionális közlekedési 
szolgáltató társaságként megjelenni, de ez már a 2020. év végi és 2021. eleji 
feladatainkat jelenti. Remélem, hogy majd erről is számot tudok adni a tisztelt 
bizottságnak. 

A másik, még nagyobb volumenű integráció társasági szinten az MVM Csoport 
és az NKM-csoport egybegyúrása, ez szintén a 2019. év során valósult meg. Ennek 
eredményeként egy Közép-Európában is meghatározó energetikai vállalatcsoport jött 
létre. Árbevétel alapján az MVM Csoport a harmadik legnagyobb vállalat 
Magyarországon, és a 11. legnagyobb vállalat közép-európai szinten. Ezzel egy erős 
hátterű nemzeti energetikai szolgáltatója lett Magyarországnak, amely nagymértékben 
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hozzájárul hazánk energiaellátás-biztonságához, a megújuló energiaforrások 
felhasználásához és a rezsicsökkentés megtartásához. 

Szintén egy fontos stratégiai lépés előkészítésére került sor a 2018. évben, 
amelynek a megvalósítása 2019-ben történt. Az állami magasépítési beruházások terén 
egy összehangolt megvalósítás mellett kötelezte el magát a kormány, egy egységes 
rendszert dolgozott ki, és egy kiemelt szereplőre bízta ezeknek az állami magasépítési 
beruházásoknak a koordinálását, ez pedig a Beruházási Ügynökség. Biztosan 
emlékeznek, hogy 2018. év végén fogadta el a parlament az erre vonatkozó törvényt, 
amely 2019. január 1-jén lépett hatályba a vonatkozó végrehajtási rendeletekkel együtt, 
és ebben a körben a BMSK - mint korábbi, nagy tapasztalattal rendelkező, magasépítési 
beruházásokat bonyolító társaság - került kijelölésre, mint 100 százalékos állami 
tulajdonú társaság. 

Tisztelt Bizottság! Az állami vagyongazdálkodásban tehát 2019-ben a kormány 
a következő főbb szempontokat tartotta szem előtt: az állami feladatellátás 
hatékonysága, az állami vagyon gyarapítása, a költségek mérséklése, az állami 
feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanok és társasági portfóliók piaci szempontú 
hasznosítása.  

Kérem, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Kérdések esetén állok 
szíves rendelkezésükre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy 

kérdésük, véleményük van-e. (Jelzésre:) Szakács László képviselő úr, öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, egy 
megadott jogügyletre szeretnék rákérdezni, ez a Mátrai Erőmű kérdése. Itt azt látjuk - 
ugye, mi kikértük a dokumentumokat a Mátrai Erőmű értékesítése kapcsán -, hogy 
ebben nagyon sok kitakart dokumentum van, illetve a szerződésnek 12 mellékletét 
önök nem adták ki. Ezek között szerepeltek az igazgatótanácsi előterjesztések is. Ebből 
is látszik, hogy az MVM igazgatósága részére készített előterjesztés nagyjából tíz 
oldalon keresztül azt tárgyalja, hogy az ügylet környezetvédelmi, pénzügyi, adózási, 
jogi, műszaki és HR-kockázatokat tartalmaz, és az ezekkel együtt járó ügyletek, illetve 
azok kezelése jelentős terheket rónak majd az államra. Ezek találhatók meg az 
előterjesztésekben. 

Mindezekkel együtt döntött Bártfai-Mager Andrea, a vagyonkezelésért felelős 
tárca nélküli miniszter, mint tulajdonos, a közpénztízmilliárdokba kerülő jogügyletnek 
a végrehajtásáról. Miért beszélek közpénztízmilliárdokról? Ez mindösszesen 
75 milliárd 140 millió forintjába került a magyar adófizetőknek, ebből a vételár volt 
17 milliárd 440 millió forint, hozzájött 4 milliárd 900 millió forint tagi hitel, illetve 
követelések kifizetése, 26,4 milliárd tőkeemelés és 26,4 milliárd áthidaló hitel. 
Egyébként a korábbi hitelek nyújtóit például nem ismerjük, tehát hogy ki adta a 
hiteleket az erőmű számára. 

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy önök felmérették - és gondolom, majd erre is 
fog hivatkozni válaszában -, és a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. számára 
adtak december 18-án 2019-ben egy megbízást, és ők még aznap át is világították a 
céget, és aznap le is adták ezt a jelentést. Nyilvánvalóan az ajánlatot már július 27-én 
beadták, de mégis akkor látszott, hogy ez az üzlet nem akkor köttetett meg, amikor 
aláírták, hanem az előkészítése már sokkal hamarabb megvolt, és egyébként még 
ugyanezen a napon el is fogadta az ezen a jelentésen alapuló igazgatósági határozatot 
az MVM. Tehát nagyon gyorsan kellett - 2019 decemberében egy nap alatt, mintegy egy 
nap alatt december 18-án - egy 75 milliárdos ügyletet végigvinni. 
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Tehát összességében ez az egész, amit elmondtam, mind arra mutat, hogy az 
MVM, mint független piaci szereplő, ezt az üzletet nem akarta volna megkötni, nem is 
kötötte volna meg, ha erről nem szólnak miniszteri határozatok, tehát nem szólna olyan 
tulajdonosi határozat, amely nemcsak a független piaci szereplő számára releváns 
információkat veszi figyelembe, hanem más, talán politikai indokokat is figyelembe 
vesz.  

Mi éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ezzel egy piaci szereplőt jogosulatlan 
előnyhöz juttattak egyébként, méghozzá közpénzből juttattak jogosulatlan előnyhöz 
egy piaci szereplőt. Kiemelem még egyszer: csak a piac szabályai alapján még az MVM 
sem akarta volna megkötni ezt a szerződést, ez kiderül az előterjesztésekből. Már most 
jelezzük egyébként, hogy emiatt panaszt is fogunk emelni az Európai Bizottságnál, 
természetesen mi is azt szeretnénk, ha az ottani dolgozók munkahelye megmaradna, 
biztonságban lenne. Mi azt szeretnénk, ha a beszállítói láncok, illetve a beszállítók 
továbbra is megfelelően tudnának működni, és így a megélhetésekről lehetne ott 
gondoskodni, azzal együtt, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez az ügylet drága volt, hirtelen 
kellett végrehajtani, és nem a piaci folyamatoknak megfelelően sikerült ezt 
lebonyolítani. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varju képviselő úr kért szót. Varju László, öné a szó. 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Egy 

megjegyzést és egy kérdést szeretnék feltenni. A megjegyzés arra vonatkozik, hogy 
nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy Mager Andrea miniszter asszony beszámolója a 
Költségvetési bizottság elé nem tud bekerülni. Itt a politikai döntés megszületett, hogy 
a kezdeményezésünk és a szándékunk ellenére ez ilyen módon ott nem kerülhet 
meghallgatásra és megtárgyalásra. Természetesen ennek lesz más módja. Azért is 
furcsa ez, mert Mager Andrea miniszter asszony meghallgatás szempontjából a 
Költségvetési bizottsághoz tartozik, és ezért sajnálom, hogy önök nem jönnek oda, és 
nem ott tartják meg ezt a beszámolót is. Az erre vonatkozó csatlakozásunkat végül is a 
kormánytöbbség elutasította. 

Tudomásul vettem, illetve figyeltem arra, amit államtitkár úr elmondott, hogy 
mekkora - és ez a kérdésem lenne már - odafigyeléssel, szándékkal az egyszerűsítés, az 
átláthatóság irányába mennek. Nagyon sok minden szerepel ebben az anyagban, én 
mégis egyetlen részletre, ennek a 18 ezer milliárd forintos állami vagyonnak egyetlen 
kicsiny részletére szeretnék kitérni.  

Ez pedig az, hogy Budapest két kerületét, Újpest és Rákospalota kerületét érinti, 
hogy az istvántelki vasúti megállónál van egy felüljáró, egy gyalogos-felüljáró. Ezt a 
gyalogos-felüljárót - amely emberek ezreinek az életét könnyíti meg, és nem 
kilométerekre kell menni máshova, hogy egyébként ehhez a vasúti megállóhoz 
visszaérjenek - önök el akarják bontani. Tisztelettel javaslom, hogy ilyen gondosság és 
ilyen odafigyelés mellett vizsgálják felül ezt a történetet. Azt gondolom, hogy mind a 
két kerület, mind Rákospalota, mind pedig Újpest vonatkozásában nagyon sokan 
használják az istvántelki felüljárót. Ez a MÁV hatáskörében van. Mivel ott nem 
találtunk meghallgató fülekre, ezért szeretném, ha annak, aki ebben intézkedni tud, 
lenne figyelme erre, felülvizsgálná ezt, és ha módja és lehetősége van, akkor ebben a 
kérdésben hozzon döntést! Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? (Nincs 

jelzés.) Nem látok ilyen igényt. Államtitkár urat megkérem, hogy adjon választ az 
elhangzott kérdésekre. 
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DR. JUHÁSZ ROLAND államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - NVTNM): 
Köszönöm szépen. Első körben a Mátrai Erőmű megvásárlásával kapcsolatosan: látom, 
képviselő úr részletesen tájékozódott a tranzakcióval kapcsolatosan, én ennek a további 
részleteibe nem mennék bele, de azért arra szeretnék rávilágítani, hogy az 
ellátásbiztonság megteremtése érdekében mennyire fontos, hogy ez az erőmű az MVM-
csoport részeként tud működni. 

A villamosenergia-termelésünk 16 százalékát adja ez az erőmű, és azt gondolom, 
az vitán felül álló, és talán ebben egyet tudunk érteni, hogy az új technológiára való 
átállás és egy környezetbarátabb, karbontakarékosabb megoldás, átalakítás az 
államnak egy komoly feladata. Azt gondolom, hogy az MVM Csoport képes és alkalmas 
is ennek az átalakításnak a megvalósítására, és mindez nyilvánvalóan azt a fő célt 
szolgálja, hogy a foglalkoztatás fenntartása biztosítva legyen. Erre, azt gondolom, hogy 
az állam, mint tulajdonos, elég komoly garanciákat ad. Ez látható most a járványhelyzet 
esetében is, hogy az állami társaságoknál elbocsátásra egyáltalán nem került sor. 

Ami a vételárat illeti, egész sok milliárdot említett képviselő úr. Azt gondolom, 
hogy az adásvétel tárgya 17,4 milliárd forint volt, amiben nemcsak a Mátrai Erőmű, 
hanem a GEOSZOLG Kft. is szerepel, amely az erőmű biomassza- és 
válogatotthulladék-tüzelőanyaggal való ellátását biztosítja, tehát ez is szerepelt a 
vételár meghatározásánál. Ahogy említésre került, valóban egy „Big Four”-ba tartozó 
szakértői társaság volt az, aki a tranzakció szakmai tartalmát meghatározta. Én 
biztosan nem mernék vállalkozni vitába szállni az ő megállapításaikkal kapcsolatosan. 

Ami Varju elnök úr felvetését illeti, nagyon köszönöm, hogy megtisztelte a 
Gazdasági bizottságot, állok rendelkezésre a kérdésekkel kapcsolatosan. Szerintem a 
beszámoló - tényleg törekedtem nagyon szűken és röviden bemutatni a tartalmát -, azt 
gondolom, hogy egy nagyon szépen felépített és részletes adatokat tartalmazó anyag, 
tehát szerintem nagyon sok kérdésre választ lehet belőle találni. 

Ami pedig elnök úr konkrét felvetését illeti, természetesen én most azt tudom 
mondani, hogy a konkrét ügyről nem tudok részleteket. A MÁV irányítása hozzám 
tartozik, tehát természetesen intézkedni fogok a dologban, hogy megvizsgáljuk, hogy 
ennek a felüljárónak a lebontását mi indokolja. A MÁV nagyon komoly erőforrásokat 
és energiát fordít rá, és ráfér a vasútállomásokra a felújítás, és fontos, hogy ebben 
határozottan eljárjon. Bízom benne, hogy egy gyalogos-felüljáró, ami az állampolgárok 
igényeit szolgálja, nem felelőtlenül kerülne elbontásra, és még időben tudunk benne 
lépni. Ebben visszajelzést ígérek mindenképpen képviselő úrnak, meg fogom vizsgálni 
és jelezeni fogom. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat, államtitkár úr. Képviselőtársaim előtt 
fekszik egy tervezet, egy határozattervezet, amelynek az elfogadására teszek most 
javaslatot. Kérdezem, hogy van-e a határozattervezettel kapcsolatban valakinek 
kiegészítenivalója. (Nincs jelzés.) Nincs.  

Ki az, aki ezzel a tartalommal az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 
22/2018-2022. számú határozatát - amely az állam nevében a tulajdonosi jogokat 
gyakorló szervezetek 2019. évi működéséről, az állami vagyon állományának 
alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló beszámoló 
elfogadásáról szól - támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 10 igen szavazat. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 4 nem szavazat. 

Tehát 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a határozatot elfogadta. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak és kollégájának, hogy a rendelkezésünkre 

állt. A 3. napirendi pontot ezzel lezárjuk. (Dr. Juhász Roland és munkatársa távoznak 
az ülésről.) 
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A gazdasági válság kezelése érdekében szükséges azonnali 
intézkedésekről szóló H/15355. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, melynek keretében a gazdasági válság kezelése 
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről kell majd határoznunk, amelyet dr. Keresztes László Lóránt, dr. Gurmai Zita, 
Varju László, Szabó Timea, Z. Kárpát Dániel és Csárdi Antal képviselők nyújtottak be. 
Nem tudom, hogy ki lesz a benyújtók közül, aki képviseli a benyújtók álláspontját? 
(Jelzésre:) Csárdi képviselő úr, öné a szó. 

Csárdi Antal előterjesztői indoklása 

CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 
Azt gondolom, hogy mindannyiunk előtt ismertek azok a tények és azok a folyamatok, 
amelyek a járvány okozta gazdasági hatásokat meghatározzák ma Magyarországon. Azt 
gondoljuk, hogy ebben a helyzetben azok a döntések, amelyeket a kormány eddig 
meghozott, részben kevés, részben pedig hiányosak, és európai összehasonlításban is 
valami döbbenetes azt látni, hogy milyen mértékű segítséget nyújtott a magyar 
kormány, illetve sajnos nem nyújtott a kormány a kisvállalkozásoknak. 

Azért nyújtottuk be ezeket a javaslatokat, mert ezek az intézkedések nem 
várhatnak tovább. Azt gondolom, hogy fel kell ismernie a magyar kormánynak - és ez 
most ideológiától független -, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben, ilyen társadalmi 
helyzetben egyszerűen politikai bűn például a Budapest-Belgrád vasútvonalra elkölteni 
pénzt, bűn a Liget projektre tízmilliárdokat, MotoGP-pályára vagy vadászati 
világkiállításra költeni a rendelkezésre álló forrásokat. Meggyőződésünk, 
előterjesztőknek, hogy ezeknek az összegeknek támogatás formájában a 
munkavállalóknál, a kisvállalkozásoknál lenne a helye. Fontos lenne, hogy 
jövedelempótló támogatásokat nyújtson a kormány az egyéni vállalkozóknak. Fontos 
lenne, hogy az oktatásban megszülessenek azok a döntések, amelyeket egyébként a 
járványtól függetlenül is már meg kellett volna hozni, de azt gondoljuk, hogy most 
olyan helyzet van, hogy nem várhat tovább ez a döntés.  

Azt gondolom, hogy mindannyian olvasták a határozati javaslatot, ez egy széles 
spektrumban megfogalmazott javaslat, igen, elhagyott beruházásokkal, amelyek csak 
viszik a pénzt, a gazdaság fejlődését nem támogatják, és elvonják a forrást azoktól a 
kiadásoktól vagy szükséges kiadásoktól, amelyek a túlélését segítenék a gazdaság kis 
szereplőinek, és ami a legfontosabb, hogy az újraindulást is akadályozza. Hiszen 
pontosan tudjuk, hogy egy olyan év után, mint a 2020-21-es év, most már mondhatom, 
hogy évek, nagyon nehéz lesz újraindulni, és nem lehet azt fenntartható módon elvárni 
a gazdaság legkisebb szereplőitől, hogy hitelből - megint a bankrendszert hizlalva - 
szülessen meg az újrainduláshoz szükséges források összessége. Meggyőződésünk, 
hogy Magyarország sikeres járványkezelésének az alapja ez a határozati javaslat és 
ennek az elfogadása. Azt hiszem, hogy ennyi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kinek van 

a törvényjavaslattal kapcsolatban észrevétele. (Jelzésre:) Varju elnök úr, parancsoljon, 
öné a szó. 

Varju László előterjesztői indoklása 

VARJU LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Képviselőtársam, illetve az indítványozók oldaláról szeretném tovább erősíteni és a 
bizottság támogatását kérni abban, hogy a gazdasági válság kezelése érdekében 
szükséges azonnali intézkedések körében a bizottság foglaljon állást, hogy mely 



14 

beruházásokat nem tartja fontosnak. Éppen azért az a kezdeményezés, amely amúgy 
érzékelem én is, látjuk, hogy elsősorban az ellenzékiek oldaláról felvetődő 
kezdeményezés, de azt gondolom, hogy olyan időszakban, lévén most már egy év sincs 
a választásokig, ezért indokolt ezzel foglalkozni, és ilyen értelemben abban a különleges 
helyzetben, amelyet a járványveszély okozott Magyarország számára, igenis, felül kell 
vizsgálni több mindent. 

Éppen ezért a stabilitás biztosítása érdekében azok az állami beruházások, 
amelyek közül itt képviselőtársam is néhányat kiemelt, és láthatóan egyébként több 
olyan ezek közül igen komoly csúszással bír, láthatóan nincs mögötte társadalmi 
konszenzus, egyébként gazdasági következményeit tekintve elsősorban az országnak 
sok pénzbe fog kerülni, a fenntartás is sok pénzbe fog kerülni, ráadásul bevétele pedig 
alig, éppen ezért azt gondolom, hogy józan ésszel ezt a történetet, illetve ezek közül 
nemcsak egyet, hanem javaslatunknak megfelelően akár mindet érdemes megállítani. 
Ilyen viszonyok között nagyon nehezen indokolható, és azt gondolom, hogy itt 
képviselőtársaim gondolataira vagy gondolkodására is szeretnék apellálni, hogy józan 
ésszel ilyen körülmények között, például a vadászati világkiállítás ilyetén való 
támogatását - ráadásul, amilyen hírek jönnek, hogy jelentős késésben, csúszásban 
vannak -, ezt meg kell állítani. Nincs rá szükség. 

Vagy ott van a Budapest-Belgrád vasútvonal, amelyre látjuk, és korábban az 
érintett vonalon lévő Taksony polgármestereként is mondom, hogy abban az irányban, 
ahol egyébként lényegében személyszállításra ezen a vonalon nem kerülhet sor, csak 
valami egészen más indokok vannak, és egyébként maga a beruházás sehol sem tart, 
éppen ezért ennek megállítása, azt gondolom, indokolt. 

Végezetül pedig a még ennél is nagyobb nagyságrendet képviselő Paks II. 
atomerőmű előkészítése láthatóan dugába dőlt. Harmadik éves csúszásban van, a 
jelenlegi vizsgálatok, azt gondolom, hogy az önök ismeretei alapján is most már szinte 
kizárják azt, hogy egyébként ez az atomerőmű megépülhessen, és ha ezeket a 
vizsgálatokat vagy a korábban elvégzett vizsgálatokat önök nyilvánosságra mernék 
hozni, akkor nyilvánvalóvá lenne, és be kell vallani itt egymásnak, hogy ez a mű nem 
tud létrejönni. Éppen ezért önmagában akár ezt az egy elemet is innen kiemelve, 
tisztelettel azt javaslom, hogy a közös kezdeményezésünket fontolják meg és tegyék 
lehetővé azt, hogy egy társadalmi konszenzus kialakulhasson abban, hogy mi az, ami 
fontos itt a következő időszakban. Javaslom az indoklás alapján ennek a határozati 
javaslatnak a tárgysorozatba vételét, támogatását. Köszönöm szépen. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e további 
észrevétel a határozattervezet vitájával kapcsolatban. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, azt azért mindenképpen megjegyezném, hogy azok a 
lépések, amelyeket a kormány tett a válságkezelésre, azért mutatják az eredményeiket, 
amire azt gondolom, méltán büszkék lehetünk mindannyian, nemcsak kormánypárti, 
ellenzéki oldalon is. Hiszen, amit ígértünk, hogy ahány munkahelyet elvesz a vírus, 
annyi munkahelyet teremtünk, ennek dolgában is az extrém helyzet ellenére is 
kifejezetten jól állunk. Azt gondolom, hogy az oltás mennyiségének az előrehaladtával 
és az átoltottság szintjének a növekedésével elég közel van az az időpont, amikor a 
gazdaság újraindítása, illetve egyáltalán az országban az élet újraindítása tekintetében 
áttörő lépések születhetnek, és az a fajta gazdasági felpattanás, amit nemcsak a magyar 
kormány, nemcsak a Pénzügyminisztérium vagy a jegybank, de a mértékadó gazdasági 
elemzők is joggal várnak el, megtörténik. Ez egy 4 és 5 százalék közötti gazdasági 
növekedés erre az évre vonatkozóan, ez az Európai Unió átlagához képest is 
kiemelkedően magas. 
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Tehát azt gondolom, hogy azok a kormányzati intézkedések, amelyek történtek, 
azok helytállóak voltak, azok jó időben történtek meg, kellő gyorsasággal hoztuk meg 
ezeket a rendelkezéseket. Ez annak is köszönhető, hogy a parlament többségi 
döntésével, amelyben az ellenzéki pártok nem vettek részt, a kormány lehetőséget 
kapott arra, hogy azonnali intézkedéseket eszközöljön és egyfajta rendeleti 
kormányzást működtessen ebben a rendkívüli időszakban. 

Tehát azt gondolom, hogy összességében jó úton járunk, és európai 
összehasonlításban is az élmezőnyhöz tartozunk, a gazdaság újraindítását illetően én 
egyáltalán nem tartom szükségesnek azokat az intézkedéseket, amelyeket ebben a 
határozati javaslatban összefoglaltak képviselőtársaim. Ráadásul van egy csomó tárgyi 
tévedés benne. Támogatásként aposztrofálnak olyan európai uniós forrásokat, amelyek 
valóságban hitelek, amelyeket Magyarország fölvehet az Európai Unió jóváhagyásával. 
Ez többek között a munkahelyek megvédésével kapcsolatos támogatások körére 
vonatkozik, de a gazdaság helyreállítására vonatkozó „Next Generation” program is 
gyakorlatilag nem más, mint egy kötvénypénz, tehát nem egy európai uniós támogatás, 
hanem egy az európai uniós tagországok által kibocsátott kötvényből származó forrás, 
amit értelemszerűen vissza kell majd fizetnünk. Tehát ezeket a pénzeket beállítani úgy, 
mint európai uniós támogatások, ez nemcsak tévedés, de ez a választók megtévesztése 
is egyben.  

Tehát egyáltalán nem gondolom, hogy ennek a határozati javaslatnak az 
elfogadásával a gazdaság újraindítása eredményesebb és sikeresebb lehetne. Ezért mi, 
a Fidesz és a KDNP képviselői a magunk részéről nem támogatjuk ennek a javaslatnak 
a tárgysorozatba vételét. 

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételét a 
határozati javaslatnak, jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem szavazat. 

Tehát 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba vételt. 

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 
közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről szóló Egyezményre való hivatkozással a Kormány 
által Magyarország nemzeti érdekeit sértő módon, a Paksi Erőmű új 
5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben megkötött szerződések 
felmondásának szükségességéről szóló H/15402. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendünkre, az 5. napirendi pontra, melynek keretében 
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló 
Egyezményre való hivatkozással a kormány által Magyarország nemzeti érdekeit sértő 
módon a Paksi Erőmű új 5. és 6. blokkjának létesítésével összefüggésben megkötött 
szerződések felmondásának szükségességéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk, mely Keresztes László Lóránt képviselő úr és 
képviselőtársainak az indítványa. Gondolom, Csárdi Antal képviselő úr lesz az, aki az 
indítványtevőket képviseli a bizottság ülésén. Megadom képviselő úrnak a szót. 
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Csárdi Antal előterjesztői indoklása 

CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, 
hogy lehet szeretni az atomenergiát, lehet gyűlölni az atomenergiát, de egy dologban 
biztos vagyok, hogy nem tehetünk engedményeket a biztonság kérdéskörében. Azt 
hiszem, ha józanul végiggondoljuk, akkor abban sem lehet kérdés képviselőtársaim 
fejében, hogy az atomerőmű veszélyes üzem, olyan kockázatokkal, amit sem eddig, sem 
nem látjuk, hogy a jövőben, a belátható közeljövőben kezelni tudna a kormányzat, 
teszem hozzá, a világ bármelyik kormányzata. Gondoljunk csak Fukusimára vagy 
gondoljunk például a magas radioaktivitású fűtőelemek tárolására! 

A nyilvánosságra került szerződésből egyértelműen kiderül, hogy sem 
gazdasági, sem biztonsági szempontból a Paksi Atomerőmű bővítése, mondjuk úgy, 
hogy nem a megfelelő ütemben, az önök által elképzelt megfelelő ütemben, nem úgy 
halad, és ráadásul hosszú távon is ez egy fenntarthatósági szempont, akadályozza 
azoknak a fenntartható energiatermelő elemeknek a bővülését, ami gyakorlatilag 
Európában mindenhol széles körben és nagy ütemben bővül, ezzel szemben 
Magyarországon bővül a legkisebb mértékben ez a szektor.  

Meggyőződésünk, hogy a Paksi Atomerőmű bővítése ellentétes a fenntartható 
Magyarország megszületésével, és ellentétes azzal is, hogy egy biztonságos környezetet 
tudjunk biztosítani az itt élőknek. Hosszú és régi vita ez az LMP és a kormány között, 
és meggyőződésem, hogy ennek a vitának nem most lesz vége, de azt kérem a bizottság 
tisztelt tagjaitól, hogy fontolják meg, hogy ez a határozati javaslat a Ház elé 
kerülhessen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e a bizottsági tagok részéről 

felszólalási igény ebben a témakörben? (Jelzésre:) Szakács László képviselő úr, öné a 
szó. 

Hozzászólások 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem rabolva 
nagyon az időt, csak még egy dimenziót behozva: Magyarország külpolitikáját 
alapvetően meghatározó szövetségi rendszereken - ami alatt az Európai Uniót és a 
NATO-t értem - kívüli eladósodása az országnak úgy Putyin Oroszországa, mint a Kínai 
Kommunista Párt felé, az alapvetően egyébként most már lassan szuverenitási 
kérdéseket vet föl, hogy mikor van kényszerpályán, mikor nincsen kényszerpályán a 
magyar politika meg a magyar külpolitika.  

Csak arra emlékeztetnék, hogy a kínaiaknál a Budapest-Belgrád vasútvonal 
szerződését azért nem lehet nyilvánosságra hozni, ha jól értettük a Schanda Tamás 
államtitkár úr által elmondottakat, merthogy ez szükségtelenül szűkítené úgy a 
magyar, mint a kínai külpolitika mozgásterét. Ha ezt megértem, és azt megértem, hogy 
Kína is meg Oroszország is a meghatározó szövetségi rendszereken kívül van, akkor azt 
gondolom, jogos az a fölvetés, hogy nem jó felé sikerült eladósodni, ha már muszáj 
eladósodni ezekben a kérdésekben Magyarországnak. Tehát nem feltétlenül csakúgy a 
műszaki tartalom, mint ahogyan az energiaellátottság fontossága, hanem 
Magyarországon a befolyásszerzés, az orosz és a kínai befolyásszerzés is felmerül 
ezeknél az ügyleteknél. Ezt még szerettem volna egy érvként mellétenni, hogy 
képviselőtársaimat meggyőzzem, hogy hátha meglepnek bennünket és támogatják a 
javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további felszólalási igény 

képviselőtársaim részéről? (Nincs jelzés.)  
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Azt azért nyilván képviselőtársaim is felfedezték, hogy nem egy új indítvánnyal 
van dolgunk itt a bizottság előtt, hiszen szó szerint ugyanez az indítvány került az 
asztalunkra 2019. május 6-án és 2019. augusztus 6-án is, tehát ez a kezdeményezés 
korántsem tekinthető újszerűnek, mint ahogy az sem, hogy számos csúsztatást 
tartalmaz. 

Néhány dologra azért szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét. Az, hogy 
mi egyedül állnánk ezzel a kérdéssel az Európai Unióban - mármint az atomenergia 
tisztaságát és biztonságos energiaforrásként való meghatározását illetően -, korántsem 
így van. Az Európai Bizottság tudományos szolgálata, a Joint Research Centre például 
egy hosszú anyagban részletezi azt, hogy a nukleáris energia mennyire biztonságos és 
milyen tiszta energiaforrás, és mennyire fontos egyébként az alkalmazása annak 
érdekében, hogy az Európai Unió tudja teljesíteni azokat a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó vállalásait, amely egyébként a világon is egyedülálló mértékű. 

Vagy arra is szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy Paks II. 
összességében több szén-dioxidot fog megtakarítani - ez 17 millió tonna/év 
kibocsátásmennyiség egyébként -, mint a hazai közlekedési szektor teljes kibocsátása, 
ami pillanatnyilag 12 millió tonna/év. A zöldenergetikai fordulatot hirdető és 
egyébként így az atomenergiát elutasító Németországban egységnyi villamos energia 
előállítása - most figyeljenek, képviselőtársaim! - másfélszer több szén-dioxid-
kibocsátással jár ma úgy, hogy igen nagy részt képvisel belőle egyébként a megújuló 
energia, és másfélszerese a kibocsátás mennyisége annak, ami hazánkban ma 
Magyarországon történik. 

És még egy nagyon fontos dolog, képviselőtársaim, amire az ellenzéki 
képviselőtársaim hivatkozni szoktak, hogy titkosak a dokumentumok, amelyek a Paks 
II. beruházással kapcsolatosak, ez természetesen nincs így. Ezt önök is pontosan 
tudják, hiszen Demeter Márta képviselő asszony is többször kapott lehetőséget arra, 
hogy az iratokba betekintsen, természetesen megfelelő titoktartás és megfelelő 
biztonsági intézkedések mellett, de ezekre önöknek ma is lehetőségük nyílik. 

Tehát azt gondolom, hogy szintén az Európai Bizottság által megerősített tény, 
hogy ez egy megtérülő beruházás, hiszen meg sem kaptuk volna az engedélyt az 
Európai Bizottságtól, ha ez gazdaságilag nem lenne megtérülő beruházás, és 
költségvetési támogatásból kellene ezt megvalósítani. Nem, tisztelt hölgyeim és uraim, 
ez egy piaci alapon megtérülő beruházás, amelyik nemcsak gazdasági szempontból, 
nemcsak zöldenergia-előállítás szempontjából, hanem nemzetbiztonsági szempontból 
is egy fontos beruházás, hiszen ahhoz, hogy a magyar gazdaság ne legyen kiszolgáltatott 
az energiapiacon; ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni a magyar gazdaság, 
amihez az olcsó energia biztosítása alapvető feltétel; ahhoz, hogy például fenn tudjuk 
tartani a rezsicsökkentést, ami megint csak egyedülálló Európában, ezek mind-mind 
elképzelhetetlenek a Paks II. beruházás nélkül. Nyilvánvalóan vannak nehézségek a 
beruházás előkészítése kapcsán, ez önmagában már abból ered, hogy egy rendkívül 
bonyolult engedélyezési folyamat az, amit végig kellett futtatnunk az Európai Bizottság 
előírásai alapján. Ezeket mind megtettük, az összes engedéllyel rendelkezik a 
beruházás, a tervek fordítása is elkészült az információim szerint, úgyhogy az idei 
évben maga a beruházás is el fog tudni indulni.  

Tehát nem látom azt, hogy a beruházás ellehetetlenedne, azt látom, hogy ha a 
beruházás nem valósul meg, az a magyar gazdaság és így a magyar állampolgárok 
életminősége szempontjából is jelentős romlást és visszaesést okozna. Tehát a magam 
részéről, de a Fidesz- és a KDNP-frakció is ebben megerősít, nem támogatjuk ennek a 
határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételét.  
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Határozathozatal 

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. 

Tehát 10 nem szavazattal, 4 igen ellenében a bizottság a határozatot nem vette 
tárgysorozatba. 

A 6. napirendi pontunk Hohn Krisztina képviselőtársunk kérésére levételre 
került a napirendről, ezt majd a következő bizottsági ülésünkön fogjuk megtárgyalni.  

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek és a 
társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvénynek a 
többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése érdekében történő 
módosításáról szóló T/15574. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így az eredeti meghívóban szereplő 7. napirendi pontot tárgyaljuk most 
hatodikként, aminek kapcsán a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvénynek és a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényeknek a többkulcsos személyi jövedelemadó 
bevezetése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk. Csárdi Antal képviselő úr önálló indítványáról van szó, 
képviselő úrnak megadom a szót. 

Csárdi Antal előterjesztői indoklása 

CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. A Lehet Más a 
Politika hosszú évek óta képviseli azt, hogy egy többkulcsos személyijövedelemadó-
rendszer sokkal igazságosabb, és ha jó helyen vannak meghúzva a sávhatárok, akkor 
sokkal több pénzt hagy az átlagos fizetéssel, keresettel rendelkező honfitársaink 
zsebében. Azt gondolom, hogy az igazi aktualitását az adja ennek a törvényjavaslatnak, 
hogy a 25 év alattiak személyi jövedelemadójáról szóló kedvezményrendszert vezetett 
vagy vezet be a Fidesz-KDNP-szövetség, ami azt jelenti, hogy az önök adórendszerében 
is már nem egykulcsos adóról beszélünk, hanem a 25 év alattiak kapcsán többkulcsos 
adóról beszélünk, ami egy nulla kulcs és egy 15 százalékos kulcs. Azt gondolom, hogy 
részben egy nagyon örömteli dolog, hogy elmozdultak erről a holtpontról, de azt 
gondolom, azt is látni kell, hogy mind a gazdasági válság, illetve a gazdaság működése, 
illetve a társadalmi igazságosság szükségessé teszi, hogy ne csak a 25 év alattiak 
legyenek egy ilyen változtatásnak a nyertesei, hanem minden dolgozó, aki bérből és 
fizetésből szeretne megélni ebben az országban. 

Ezért egy olyan javaslatot nyújtottam be, amely egy többkulcsos adót vezetne be, 
amely folytán egyértelműen - ha utánaszámolnak, akkor tudják ellenőrizni - az 
átlagfizetésig minden munkavállaló zsebében sokkal több pénz maradhatna. Ezzel 
párhuzamosan a társadalombiztosítási járulék mértékét is csökkentenénk. Igen, 
ismerem a többkulcsos adó elleni érveik többségét, és igen, lesz egy olyan réteg - 
körülbelül annál a fizetési nagyságnál, mint amit mi, képviselők kapunk -, akik több 
adót fognak fizetni. Azt gondolom, hogy a társadalmi felelősség megköveteli azt, hogy 
a magasabb jövedelemmel rendelkező emberek az országban nagyobb mértékben 
vegyék ki a részüket arányaiban is a közös feladataink finanszírozásából.  

Amit fontosnak tartok elmondani, hogy ez a javaslat több tízezer forintot hagy a 
kis és a közepes keresetűeknél, sőt még a mediánbérhez viszonyítva a mediánbér fölötti 
fizetések esetén is lehetővé teszi, hogy folytatni tudjuk azt a személyijövedelemadó-
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kedvezményi programot, amit a Fidesz-KDNP elkezdett a 25 év alattiak kedvezményes 
személyi jövedelemadója kapcsán.  

Azt gondolom, abban nem lesz köztünk vita, hogy az 50 éves pontosan 
ugyanannyit ér, mint a 22 éves, és abban sem lesz köztünk vita, hogy ebben a gazdasági 
helyzetben, amiben az ország van, szükséges, hogy az újraelosztás rendszerén keresztül 
több pénzt hagyjunk a munkavállalóknál. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak egy gyors kiegészítést tennék, a 

nulla százalékos adó kategóriájába hál’ istennek a négy gyermeket vagy annál több 
gyermeket nevelő édesanyák is beletartoznak, úgyhogy annál bővebb a kör, mint amit 
a képviselő úr is említett.  

Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Potocskáné Kőrösi Anita 
képviselő asszony, öné a szó. 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Szeretném ezt javítani, mert jelenleg Magyarországon egykulcsos a 
személyijövedelemadó-rendszer, és szeretném képviselőtársamat annyiban kijavítani, 
hogy ez nem egy nulla százalékos kulcs, hanem ez egy adókedvezmény, amely 
egyébként, ahogy elnök úr is mondta, a négygyermekes anyákat a 2021-es, de már a 
2020-as évben is megilleti, és jövőre, 2022-től 25 éves korig adókedvezményként 
tudják ezt érvényesíteni. Tehát azt gondolom, hogy az mindenképpen fontos a 
jegyzőkönyv kedvéért, hogy nem kétkulcsos Magyarországon az adórendszer. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Van-e további észrevétel, megjegyzés a 

képviselőtársaim részéről? (Nincs jelzés.)  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 ellenszavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

Tehát 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatot nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy a 
rendelkezésünkre állt a napirendi pont megtárgyalásánál. Így a 6. napirendi pontot 
lezárjuk. 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény 
módosításáról a hírlapkézbesítés biztosítása érdekében címmel 
benyújtott T/15585. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az eredeti meghívó szerinti 8., de a módosított napirend szerinti 
7. napirendi pont tárgyalására, amelyben a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
CLIX. törvény módosításáról, a hírlapkézbesítés biztosítása érdekében címmel 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amelyet Hadházy 
Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs képviselők nyújtottak be. Szél Bernadett 
képviselő asszonyt köszöntöm a bizottság ülésén és mint előterjesztőnek meg is adom 
a szót. 

Dr. Szél Bernadett előterjesztői indoklása 

DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslatom meglehetősen rövid és annál fontosabb, 
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ugyanis egy nagyon komoly változás történt a Posta életében, ami nagyon sok magyar 
állampolgárnak a szabad tájékozódáshoz való jogát fogja befolyásolni hónapokon belül. 
Méghozzá az történt, hogy július 1-jétől napilapokat nem fog kiszállítani a Posta, és mi 
azt gondoljuk, hogy ez a helyzet egyáltalán nincsen rendben. Érdemes egyébként 
megnézni, hogy miért lett veszteséges a lapterjesztés a Magyar Postánál. Ennek 
politikai okai vannak. Az egyik az, hogy a Népszabadságot eltüntették a föld színéről, 
amelyik a legnagyobb volumenű napilap volt. A másik pedig az, hogy átvétel után a 
propagandává silányított lapok iránt nem volt akkora kereslet, vagy nincs akkora 
kereslet az országban. 

Innentől elkezdve úgy reagál a Posta erre a helyzetre, hogy azt mondja, hogy 
onnantól kezdve ő napilapot nem visz ki az állampolgárokhoz, és igen, június 30-áig 
biztosítja a napilapok, valamint a napilapot is tartalmazó lapcsomagok terjesztését, és 
ezt követően a lapok kiadója kell hogy nyújtsa ezt a szolgáltatást. Azért azt is látjuk, 
hogy itt a különböző lapok máshogyan állnak saját terjesztési hálózattal, például azt 
tudjuk, hogy a Mediaworksnek egy saját hálózata van, ami egyébként a 
Népszabadságnak a 2,4 milliárdos tőketartalékából került felépítésre. Nyilván lesznek 
olyan kormánypárti lapok, amelyek ezt tudják majd használni, de például a 
Népszavának vagy akár a Blikknek is feladták a leckét. A kérdés ezt követően az: ha ez 
a megoldás, hogy ha veszteséges a Posta, akkor kiveszünk az egyetemes szolgáltatások 
köréből különböző fontos szolgáltatásokat, akkor mi a következő lépés? Akkor 
felkészülnek a hetilapok? 

És egyáltalán, itt arról is beszélni kell, hogy attól még, hogy egy adott szolgáltatás 
egy adott országban veszteséges, akkor az a megoldás, hogy azt megszüntetjük? 
Nincsenek magasabb rendű, fontosabb szempontok a választópolgárok, állampolgárok 
részéről, mint az, hogy egy adott cég mit tekint veszteségesnek és mit nem, illetve hogy 
ezt hogyan oldja meg? Azt gondolom - és sokan egyetértünk ezzel, többek között 
Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs is, akikkel közösen nyújtottuk be a javaslatunkat -, 
hogy fontosabb az, hogy az embereknek egy alkotmányos joga a tájékozódáshoz 
szabadon érvényesüljön, mint minden más. Egyébként az Európai Parlament és az 
Európai Tanács is ebbe az irányba megy. Az indokolásunkban hivatkoztunk is a 97/67. 
számú tanácsi irányelvre, amely a közösségi postai szolgáltatások belső piacának a 
fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokból a 
2. cikk 6. pont szerint úgy fogalmaz, hogy a postai küldemény fogalmába 
beletartozhatnak például a hírlapok és a folyóiratok is, márpedig ha ezek postai 
küldemények, akkor ezeknek a kézbesítése postai szolgáltatásnak minősül. 

Úgyhogy nekünk az az irányunk, hogy a Postánál az egyetemes szolgáltatások 
körébe tartozzanak bele a napilapok is, és ezért akarjuk változtatni a Magyar Postáról 
szóló törvényt, amely jelen formájában kifejezetten arról rendelkezik, hogy a hírlapok 
és folyóiratok, vagyis sajtótermékek terjesztése nem postai szolgáltatás. Úgyhogy mi a 
postatörvényt szeretnénk összhangba hozni az idézett EU-s irányelvvel, és azt várjuk, 
hogy a törvény erejénél fogva az előfizetéses hírlapkézbesítés egyetemes postai 
szolgáltatásnak minősüljön, és így a Magyar Posta mint egyetemes szolgáltató köteles 
legyen ellátni azt a jövőben is. Azt várjuk, hogy a Magyar Posta megkapja azt a 
segítséget ehhez, hogy ez meg tudjon történni.  

Ugyanis egyébként ez a lépés, amiről beszámoltam, hogy megszüntetik július 1-
jétől a hírlapok házhoz vitelét, különösen egyébként az idős korosztályt érinti nagyon 
hátrányosan. Azt is szeretném elmondani, hogy eddig is már vezetett be a Posta 
korlátozásokat. Voltak olyan termékek, amelyeket nem reggel, hanem egy órakor vagy 
akár még később vitt ki, illetve voltak olyan települések, ahol korlátozta a szolgáltatást. 
Nem lehet ez irány, hogy szépen lépésről lépésre a Posta kinyírja azokat a 
szolgáltatásokat, amelyek azt biztosítják, hogy a vidéki Magyarország egész területén 
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elérhető legyen az az információ, amire a napi döntéshozatalhoz és egyáltalán a 
világban való informálódáshoz szükség van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem képviselőtársaimat, 

hogy kinek van véleménye vagy kérdése a benyújtott indítvánnyal kapcsolatban. 
(Jelzésre:) Varju képviselő úr, öné a szó. 

Hozzászólások 

VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a szót, elnök 
úr. Azt hiszem, ami az előterjesztésben szerepel, és ahogy itt képviselő asszony is 
előadta, sok tekintetben jogi útvesztőbe is bonyolódhatunk, de a lényeget tekintve 
mégiscsak oda jutunk ki, hogy valóban van egy állami vállalat, akitől elvártuk, és eddig 
teljesítette azt a szolgáltatást, miszerint egy általános tájékozódáshoz való jogként 
biztosították nekünk ezt a szolgáltatást, és itt most lényegében megszünteti ezt a Posta 
önhatalmúlag. 

Ebben a beszámolóban, amely az előző napirendi pontnál szerepelt, amelyben 
Mager Andrea miniszter asszony képviseletében itt voltak, úgy emlékszem, ebben nem 
szerepel önmagában ez a figyelemfelhívás, ami ugyanúgy, mint az általam említett 
példánál is, valóban az embereket nagyon érinti és közvetlenül befolyásolja az életüket. 
Ezért én magam is azon sokak közé tartozom, akik támogatják ezt a javaslatot, és azt 
gondolom, hogy ez további kockázatokat is rejt magában, és erre szeretném a bizottság 
figyelmét felhívni, hogy ha újságként vagy címzetlen kiadványokként minősítik ezeket, 
akkor ebbe a sorba még mi minden tartozik bele, hogy pont a választás előtt az állami 
vállalat az állampárt irányítása alatt megszüntet egy szolgáltatást. 

Azt gondolom, hogy ezt a lépést, amelyet a Posta tett, az erre illetékes vezetőknek 
kezdeményezni kell, hogy vonják vissza, avagy fogadjuk el a törvényjavaslatot annak 
érdekében, hogy ez az állampolgárok számára ne okozzon joghátrányt. De kérdezném 
képviselő asszonyt, hogy lát-e még további kockázatokat e vonatkozásban ebből a 
törvényből fakadóan, mert azt gondolom, hogy ezeket érdemes a bizottság számára 
még bemutatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimnak van-e további észrevétele? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor képviselő asszonynak megadom a szót, hogy elnök úr 
kérdésére adjon választ. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Nagyon sajnálom, ha csak 

ellenzéken belül vitázunk erről a fontos kérdésről, és kormánypárti hozzászólások nem 
érkeznek. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit meglep, mert engem érdekelne az 
önök véleménye erről a helyzetről. 

Köszönöm Varju képviselőtársam pontos szavait, amelyek rámutattak arra a 
lényeges helyzetre is, hogy valóban egy olyan fokozódó helyzetet tud ez a mostani 
törvényjavaslat előidézni, aminek az lesz a vége, hogy egyre kevesebb információ jut el 
azokhoz az emberekhez, akik Magyarország teljes területén élnek, adott esetben távol 
olyan helytől, ahol megvásárolhatnak lapokat, vagy fizikailag korlátozottak abban, 
hogy elmenjenek egy ilyen helyre. Nem most kezdődött ez a folyamat, de valóban, 
választások előtt nem sokkal vagyunk, és ennek van egy különös jelentősége. Öt évvel 
ezelőtt, 2016-ban 19 településen szüntették meg a reggeli lapkézbesítést, vagyis az 
előfizetők a normál kézbesítéskor kapják meg a friss újságot, jellemzően délig vagy 
délután négyig, ami azért egy napilap esetében meglehetősen értelmezhetetlen. Tavaly 
pedig úgy döntöttek, hogy a napilapok szombati lapszámait az ország bizonyos pontjain 
csak a következő munkanapon vagy többnyire hétfőn kézbesítik, holott ezek a 
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kiadványok nem véletlenül vannak hétvégére kalibrálva. Illetve szintén júliustól nem 
szállít ki a Magyar Posta címzetlen reklámkiadványokat, azaz politikai 
reklámkiadványokat sem fognak kiszállítani. Ezen a piacon a Magyar Posta részesedése 
25 százalék, és azt hiszem, nem nagyon kell magyaráznom, hogy ez mit jelent nekünk 
választások előtt kevesebb mint egy évvel. 

Úgyhogy azt gondolom, hogy sok tennivalónk lenne ezzel a törvénnyel. Én 
képviselőtársaimmal arra vállalkoztam, hogy egyrészt fölhívjam a figyelmet arra, hogy 
már megint mi készülődik itt, ezt megtettük. Miközben egy eszmecserét folytattunk 
erről az ügyről a nyilvánosság előtt, akkor tártuk fel ezt az európai irányelvet, amely 
egyértelműen ellenkező irányba vinné a folyamatokat, mint amerre a magyar kormány 
a postatörvény mostani tartalmával Magyarországot viszi.  

Ezért kérem a tisztelt bizottságot arra, hogy ne fosszák meg a vidéki 
Magyarországot attól, hogy kedvenc napilapjukat a Magyar Posta szolgáltatásában 
időben és biztonságosan megkapják a postaládájukba, hanem szavazzák meg a 
javaslatunkat. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 
az, aki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. 

Tehát 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy elfáradt a 
bizottsági ülésre és segítette munkánkat. 

Végül az eredeti javaslatban szereplő 9., a módosított napirend szerinti 
8. napirendi pont következik, az egyebek. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy az 
egyebek napirendi pont keretében van-e bejelentenivalójuk. (Nincs jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai bizottsági ülésre 
és biztosították a határozatképességet. Kérem, vigyázzanak magukra, egészségükre, 
szeretteikre és barátaikra! A bizottsági ülést bezárom, eredményes és szép napot 
kívánok önöknek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra39 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


