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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm bizottságunk tagjait, a 
megjelent vendégeket! Képviselőtársaim a szokásnak megfelelően írásban előre 
megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, hogy azzal kapcsolatban van-e 
valakinek módosító indítványa, észrevétele. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, szeretném jelezni önöknek, hogy a hitelmoratórium miatt felszámított 
többletkamatterhek viseléséről szóló határozati javaslat előterjesztői, Szabó Timea és 
Burány Sándor kezdeményezték, hogy a határozati javaslatuk tárgyalására a mai napon 
ne kerüljön sor, így javaslom, hogy az ülés tervezett napirendjéből ezt vegyük ki. Ki az, 
aki ezzel a módosítással elfogadja a mai ülés napirendjét? Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e ellenvélemény? 
(Szavazás.) Van-e tartózkodás? (Szavazás.) Nem láttam. A bizottság egyhangú 
döntésével fogadta el mai napirendjét.  

Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Első napirendi pontként Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter asszony meghallgatására kerül sor. Sok szeretettel köszöntöm a 
miniszter asszonyt és kollégáit, dr. Juhász Edit államtitkár asszonyt, dr. Fónagy János 
és dr. Juhász Roland államtitkár urakat az ülésteremben!  

Miniszter asszony, a meghallgatás a szokásos menetrendben fog történni. 
Elsőként ön kap lehetőséget arra, hogy az elmúlt év munkájáról egy szóbeli kiegészítést 
tegyen képviselőtársaim részére, utána képviselőtársaim kapnak lehetőséget arra, hogy 
kérdéseket tegyenek fel vagy véleményt mondjanak a miniszter asszonynak - 
kifejezetten szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy a tárca és a miniszter asszony 
munkájához kötődő kérdéseket tegyenek fel a meghallgatás során -, utána pedig a 
miniszter asszonyt arra kérem majd, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Mager 
Andrea miniszter asszony, öné a szó. 

Mager Andrea beszámolója 

MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 
(Hangosítás nélkül:) Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottság 
elnökét, alelnökeit és tagjait… 

 
ELNÖK: Miniszter asszony, a mikrofont legyen kedves bekapcsolni! 

(Megtörténik.)  
 
MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 

Akkor még egyszer: tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottság elnökét, alelnökeit és 
tagjait! Annyit pontosítanék csak, hogy a prezentációval kísért beszámolómban a 
2020 októbere óta eltelt időszak történéseit igyekeztem összefoglalni, tehát ha a 
képviselő uraknak, illetve a Gazdasági bizottság tagjainak az azt megelőző időszakról is 
lennének kérdései, akkor az előtt természetesen nyitottan állok, de legutoljára 
2020 szeptemberében találkoztunk. (A beszámolót vetítés kíséri.) 

Mi is volt a legfontosabb ebben az elmúlt fél évben? Ebben a fél évben a 
főszerepet a világjárvány és az arra adott sikeres kormányzati válasz játszotta. A mi 
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területünkön mi azért dolgoztunk, hogy a pandémia hatásait kezeljük, valamint hogy a 
gazdaság újraindításában részt vegyünk. A legfontosabbnak azt tartom, hogy a 
közszolgáltatások ebben az elmúlt fél évben is fennakadás nélkül működtek, az 
ellátásbiztonságot garantáltuk és jó munkaadóként megvédtük az állami szektor 
160 ezer munkahelyét, és így ezen munkavállalókhoz kapcsolódó családok életére is 
jelentős hatással voltunk. Ebben a - lehetőség szerint - rövidre szabott prezentációban 
az eredményeinkről szeretnék szólni, és röviden bemutatnám azt is, hogy milyen 
elképzelések mentén végezzük a munkánkat.  

A legfontosabb az Országgyűlés és a választott képviselők iránti tiszteletünk, és 
ezt mutatja az is, hogy az NVTNM, tehát a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli 
miniszter és csapata aktívan közreműködött az Országgyűlés munkájában. Láthatják, 
hogy 2018 májusa és 2021 áprilisa között hány képviselői megkeresésre, írásbeli 
kérdésre adtunk választ, hány szóbeli választ adtunk plenáris ülésen, hány benyújtott 
törvényjavaslatunk és hány elfogadott beszámolónk volt. Hogyha ezeket a 
2020 októbere és 2021 áprilisa közötti időszakaszban vizsgálják, akkor azt is láthatják, 
hogy a mondásunk nem túlzás, ebben az időszakban is aktívak voltunk. 

Az első részben arról szeretnék szólni, hogy az állami társaságok hogyan álltak 
helyt a Covid idején. Emlékeztetőül szeretném önöknek bemutatni a tárca nélkül 
miniszter portfólióját, amely az energetikai, a víziközmű-, a hulladékszektor, a 
beruházási szektor, a közlekedés, a hadiipari szektor, a postai és pénzügyi 
szolgáltatások területét fogja át, és akkor még nem is beszéltünk arról a rengeteg 
vállalatról, amely az MNV Zrt. vagyonkezelésében áll. Amint önök is ismerik, tudják, 
most már az elmúlt három évben a tárca nélküli miniszter közvetlen irányítása alá a 
legmeghatározóbb, stratégiai jellegű állami vállalatok, valamint a közszolgáltatások 
tartoznak. Külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt egy évben 
kiemelten foglalkoztunk a hadiipari szektor cégszerű működésének elindításával, és 
meghatározó eredményeket értünk el az energetika és a közlekedés területén is.  

A fókuszban, mint említettem, a Covid hatásainak kezelése volt, és még egyszer 
szeretném megismételni, illetve megerősíteni azokat az üzeneteinket, amelyek arról 
szóltak, hogy a közszolgáltatások folyamatosan működtek a pandémia alatt, 
mindenféle fennakadás nélkül látjuk el ezeket a feladatokat immár 13 hónapja, 
megőriztük a munkahelyeket, a munkavállalóink egészségét megvédtük, és ezen nehéz 
időszakban is arra törekedtünk, hogy ezeknek a társaságoknak a válságállóságát a 
jövőre nézve is megerősítsük, és hol innovációval, hol digitális válaszokkal, hol pedig 
némi magyaros kreativitással kellett alkalmazkodnunk az új helyzethez. Egy azonban 
biztos: az állami vállalatok ebben az új helyzetben is stabilak maradtak, és ez a stabilitás 
hozzájárult ahhoz, hogy a gazdaság, a magyar gazdaság fennakadás nélkül 
működhessen a pandémia alatt is.  

A sikeres járványkezelés jellemezte az állami vállalatokat, és néhány pontban 
összeszedtük azt, hogy milyen speciális járványkezelési intézkedéseket 
foganatosítottak a társaságaink. Ebből az egyik legérdekesebb az volt, amiről már a 
múlt beszámolómban is szóltam, az a fordított karantén, amelyet a Magyar Villamos 
Művek alkalmazott azért, hogy a rendszerirányítás és a villamosenergia-ellátás 
biztonságosan és maradéktalanul kerüljön biztosításra ebben az időszakban is. Önök is 
tudják, voltak olyan államok ebben az időszakban, amelyek nehézségekkel néztek 
szembe a villamosenergia-rendszerük irányításában; Magyarországnak, bár szembe 
kellett néznie kihívásokkal, de ezeket a kihívásokat rendre sikerrel megugrotta.  

A Magyar Posta is számos intézkedést vezetett be a pandémia hatásainak 
ellensúlyozására. Ezek közül kiemelném az érintésmentes kézbesítést, az úgynevezett 
Covid-forródrót alkalmazását, és sajnos egy olyan folyamatot is, amely egy húszéves 
tendenciát szakított meg, hiszen az elmúlt húsz évben mindig közelebb szerettünk 
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volna kerülni az ügyfeleinkhez, és ezért az ügyfelek és a postai alkalmazottak közötti 
falakat lebontottuk, viszont a járvány hatására ezeket újra fel kellett építeni, de ezt 
minden esetben a szolgáltatás minőségének csökkentése nélkül tudtuk végrehajtani.  

A MÁV és a Volán esetében is sor került speciális intézkedések meghozatalára. 
A MÁV ebben a tekintetben kiemelten a 65 év felettiekkel foglalkozott, őket 
mentesítette a munkavégzés alól, és speciális protokollokat alkalmazott az utastérben 
is. A Volánbusz által alkalmazott intézkedéseket önök is jól ismerik, hiszen az elsőajtós 
felszállást kellett felfüggeszteni, a járművezetőinket kordonnal védtük, és speciális 
védőbevonatot alkalmaztunk a tisztítás során is. Ennek eredményeként önök is észre 
kellett hogy vegyék, hogy Magyarországon a tömegközlekedés probléma és fennakadás 
nélkül zajlott mind a MÁV, mind pedig a Volánbusz járatain a pandémia alatt is. Tehát 
nem túlzás az, hogy az állami vállalatok a pandémia alatt is ellátták feladatukat, és 
ezeket a feladatokat sikeresen látták el. 

A járványkezelésnek volt hatása arra is, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Itt 
erről az ábráról a legfontosabb üzenet az, hogy egy év alatt az otthoni munkavégzésben 
eltöltött idő és az ehhez szükséges eszközök száma megkétszereződött, viszont a 
közszolgáltatások elérését a távmunka sem gátolta. Ilyen akadállyal az 
állampolgároknak nem kellett szembenézniük a pandémia alatt. 

Milyen hatásokkal kellett számolnunk az állami vállalatok bevételeit érintően? 
Önök látják, hogy terveztünk, azonban az első, a második és a harmadik hullám hatásai 
erőteljesek voltak, és a terveinkhez képest a 2020. évi tényadatok erősebbnek 
bizonyultak, még annak ellenére is, hogy az első hullám utáni nyári számok a 
közlekedés területén kedvezőbben alakultak. Mindenesetre azt látjuk, hogy a 2020. évi 
tényadatok 92,3 milliárd forinttal csökkentik annak a portfoliónak az eredményét, 
amelyet mi irányítunk. Azt tudom önöknek mondani és azt is állítjuk, hogy ez a hatás 
lehetett volna erőteljesebb is, de mind a cégvezetők, mind pedig a munkavállalók 
folyamatos munkavégzéssel, valamint azzal a hozzáállással, amelyek a költségek 
csökkentésére irányultak, ezeket a hatásokat a lehető legalacsonyabbra tudták 
szorítani. 

Mindeközben, ha pandémia is van, mi a jelenre is, illetve a jövőre is 
koncentráltunk, és ezt a jelent az aktív portfoliómenedzsment jellemezte. Három 
meghatározó intézkedéscsoportban zajlott a munkánk. Az egyik: válságállóságot 
növelő intézkedések sorozatát hajtották végre a vállalataink. Ebben a pandémiával 
terhelt időszakban is különös figyelemmel voltunk a párhuzamosságok megszüntetése 
és az egységes irányítás elérése tekintetében, valamint ebben a szintén pandémiával 
terhelt időszakban léptünk egy nagyot előre a stratégiai vagyongazdálkodás 
szempontjainak érvényesítése tekintetében. Ezekre az intézkedésekre azért volt 
szükség, hogy az önöknek tett ígéretünknek megfelelően az állami vagyon aktív 
kezelésével optimális működésű vállalatok jöjjenek létre az állami szektorban.  

A társaságaink innovatív megoldásokkal a válságállóság növelése irányába 
tettek lépéseket, és ennek megfelelően fejlesztették folyamataikat és termékeiket. Ezen 
az ábrán azt látják, hogy milyen intézkedéseket hoztak létre a vállalataink. Ha csak 
néhányat felolvasok, akkor önök is rájönnek, hogy a digitalizáció irányába tett lépések 
voltak a meghatározók: e-kézbesítési igazolás, iCsekk, e-mobilitás, e-sorsjegy, 
mobilapplikációk, elektronikus járműjavító könyv, hogy csak néhányat emeljek ki ezek 
közül. 

A második intézkedéscsoport az integráció magasabb szintjének elérése volt. 
Elsőként a Magyar Bankholdingot említeném. A Magyar Bankholdingban a magyar 
államnak a Corvinus Zrt. útján 30 százalékot meghaladó részesedése van, és ezáltal a 
magyar állam kisebbségi tulajdonos lett Magyarország második legnagyobb 
bankjában. Ennek a mondatnak minden része fontos, hiszen az EBRD-nek tett 
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vállalásunkat teljesítettük azzal, hogy kisebbségi tulajdonrészünk lett egy bankban. Ez 
egy nemzetközi kötelezettségünk volt, ezzel ezt teljesítettük. Másrészt nagy lépést 
tettünk annak a politikai ígéretnek a megteremtése irányába is, hogy a magyar 
bankszektor 50 százaléka magyar tulajdonban legyen. 

Mi az eredmény? Az eredmény pedig az, hogy létrejött Magyarország második 
legnagyobb bankja 925 bankfiókkal, 328 ezer vállalati és 2,2 millió lakossági ügyféllel. 
Ennek a banknak a mérlegfőösszege a második a bankrendszerben, lakossági hitelek 
tekintetében a második, vállalati hitelek és vállalati betétek tekintetében pedig első. 
Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon komoly, nemzeti tulajdonban lévő bank részese 
lett a magyar állam. Ezt a tranzakciót a pénzügyi piac visszaigazolta 2020 elején, a 
Moody’s javította mind a Budapest Bank, mind pedig az MKB Bank egyes minősítését 
és kilátásait. 

A Magyar Bankholding emellett üzletileg is egy kiemelkedő vállalkozás, hiszen a 
felgyorsult digitalizáció, a fintech cégekkel folytatott fokozott verseny és a gyorsan 
változó ügyféligények mind erős nyomás alatt tartják a bankszektort, és a 
mérethatékonyság a bankszektorban az üzleti sikernek a mérőszáma. Azt gondolom, 
hogy a Budapest Bank, amelyik mérethatékonyság szempontjából csak a középbankok 
sorába tartozott, most egy mérethatékonyság szempontjából megfelelő méretű 
bankcsoport része lett. 

A második típusú integráció, amit ki szeretnék önöknek emelni, az a MÁV és a 
Volán integrációja. Ennek során a Volánbusz és a Volán Buszpark a MÁV-csoport 
részévé vált. A csoport 57 ezer munkavállalóval rendelkezik, 800 millió utast szolgál ki 
egy évben, 28.760 millió utaskilométert, vonaton pedig 7490 millió utaskilométert lát 
el. Ez a lépés két szempontból is meghatározó. Egyrészt erős lépést tettünk abba az 
irányba, hogy az állami kézben lévő közlekedési szektort hatékonyan, egy központból 
tudjuk irányítani. Másrészt hatalmas lépést tettünk abból a szempontból is, hogy a két 
állami tulajdonú, két profitcentrummal rendelkező vállalatból egy profitcentrum 
legyen, és egy olyan rendszert hozzunk létre, ahol a közlekedőknek mindegy, hogy 
vonatot vagy buszt választanak ki közlekedési eszközül, mindegyiken egységes, magas 
színvonalú szolgáltatás várja őket. 

Mind a két területen olyan lépéseket tervezünk, amely a környezetkímélő 
közösségi közlekedést erősíti, és ezzel az összevonással nagy lépést tettünk a hálózati 
és menetrendi összehangolás irányába is. Az mellékes, de számunkra természetesen 
fontos, hogy ennek az összevonásnak a révén költségmegtakarításhoz juthatunk el. 
Egységes arculat, egységes utastájékoztatás várható, és egy nagy lépés tettünk az 
egységes tarifa- és kedvezményrendszer kialakítása irányába is. A cél továbbra is a 
tarifaközösség elérése és az, hogy egyfajta jegy és bérlet bármelyik államilag 
finanszírozott vasúti vagy buszos közlekedési eszközön felhasználható legyen.  

Az integrációk sorából harmadikként a Nemzeti Vízművek létrehozását 
szeretném megemlíteni. 2021 januárjától az öt állami regionális víziközmű-társaság és 
az állami tulajdonú víziközmű-eszközvagyon tulajdonosi joggyakorlója a Nemzeti 
Vízművek Zrt. Itt is megjegyezzük, hogy hány településen hány szolgáltatást igénybe 
vevővel találkozunk nap mint nap. Ivóvíz esetében 1105 település, szennyvíz esetében 
764 település jelenti a mi ellátási körzetünket, az ivóvíz esetén 2,8 millió fő, a szennyvíz 
esetében pedig 2 millió fő tartozik ebbe a körzetbe, amelyet 6004 munkavállalóval 
63 milliárd forintos éves árbevétel mellett szolgálunk ki. Szoros menetrend szerint 
haladunk: 2021 végéig egységes működési kontrollt kell kialakítanunk; 2022. I. 
félévéig egységes HR-, pénzügyi és számviteli folyamatokat készítünk elő; 2022. I. 
félévétől pedig egységes működési modellt vezetünk be. De a Nemzeti Vízművek 
létrehozásának nemcsak az öt állami vállalat összevonása a meghatározó eredménye; 
ez a víziközmű-társaság egy üzletileg működőképes, önkéntes alapon működő és 
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szerveződő együttműködést megvalósító országos víziközmű-szolgáltatás is lehet, 
magyarán: önkormányzati cégek is csatlakozhatnak ehhez a társuláshoz. Ami a fontos, 
hogy ez egy szervezeti lépésnek tűnik, azonban az első meghatározó lépés egy olyan 
folyamat felé, amely szintén azt a politikai célt szolgálja, hogy minden egyes településen 
mindenki számára egyenlő feltételek mellett, egységesen magas színvonalon 
ugyanolyan jó minőségű vízhez juttassuk Magyarország lakóit, és ha ezt a 
konszolidációt sikeresen hajtjuk végre, akkor ennek eredményeképpen a következő 
ciklusban megvalósulhat az országosan egységes vízdíj is.  

Negyedikként, de nem utolsónak és nem utolsósorban az MVM integrációját kell 
megemlítenem. Az MVM integrációjával létrejött Magyarország harmadik legnagyobb 
árbevétellel rendelkező vállalata, amely állami tulajdonban van, és ez az állami 
tulajdonú vállalat a tizenegyedik legnagyobb árbevétellel rendelkezik Közép-
Európában. A magyar GDP 2 százalékát termeli meg, a nemzetgazdasági hatása 
500 milliárd forint, 260 milliárd forintot fizetünk be közvetlenül a költségvetésbe. 
Működtetünk 6500 kilométer elosztói hálózatot, és 15 ezer alkalmazottunk van, ez a 
15 ezer alkalmazott szolgál ki négy és fél millió hazai ügyfelet. Az MVM Zrt. stratégiai 
és irányító holdingként működik, az operatív támogató tevékenységeket leválasztottuk 
a cégről, a cégben működő támogató szolgáltatásokat egy egységbe szerveztük, és így 
negyven tagvállalat számára egy cég nyújt 32 féle szolgáltatást, egy cégbe szerveztük a 
versenypiaci kiskereskedő földgáz- és villamosenergia-szolgáltatónkat; és miközben 
ezeket a nagyarányú belső változtatásokat véghez vittük, a nemzetközi terjeszkedésünk 
is elindult. A nemzetközi terjeszkedésnek az eredményét is végigkísérhették az elmúlt 
években, és ma azt látjuk, hogy a regionális piacszerzés eredményeképpen 2021-ben 
már az EBITDA-nk 13,8 százaléka fog a nemzetközi piacokról érkezni, és az a célunk, 
hogy 2025-re az EBITDA részaránya, ami a regionális tevékenységből származik, 
25 százalékra növekedjen. Azt gondolom, hogy ez a gyorsaság és ez az eredményesség 
nemcsak az állami szektorban, hanem a piaci szektorban is párját ritkító eredmény és 
siker, és kérem, hogy ennek megfelelően értékeljék.  

A következő nagy változás, amelyről szólni kívánok, az az a vita, amely jelenleg 
a parlament előtt is zajlik, ez pedig az az ígéretünk, amely már 2010-ben elhangzott, 
viszont miniszteri mottóul is választottam 2018-ban, amikor a programomról 
beszéltem önöknek, ez pedig az, hogy külön kell választanunk az állami stratégiai 
vagyont és a nem stratégiai vagyont, és a stratégiai és a nem stratégiai vagyont eltérő 
eszközrendszerrel kell kezelnünk. 2018-tól 2021-ig a stratégiai és nem stratégiai 
vagyont felmértük, pontosítottuk, mindegyiknek a jellemzőit rendszerbe szedtük, és 
megnéztük azt, hogy milyen eszközrendszer és milyen rendszer szolgálja a legjobban 
ezeknek a vagyonelemeknek a kezelését.  

Ma az állami vagyon stratégiai és nem stratégiai vagyonból áll, stratégiai 
vagyonnak azt nevezzük, amelyet az állam szándékoltan tart magánál vagy 
szándékoltan szerez meg, nem stratégiai vagyonnak pedig azokat a vagyonelemeket 
értékeljük, amelyeknek a megszerzése állami akarattól függetlenül is bekövetkezett, 
illetve be fog következni a jövőben is. Mint látják, ez a nem stratégiai vagyon, ha érték 
szerint nézzük, akkor elenyésző része az állami vagyonnak, hiszen a stratégiai vagyon 
az állami vagyonnak a 95 százalékát jelenti értékben, míg ha darabszámmegoszlás 
alapján vizsgáljuk, akkor fordul a kép: a stratégiai vagyon, amely a vagyonunk 
95,6 százalékát jelenti, darabszámban összesen az állami vagyon 15 százalékát teszi ki, 
és az energiáink nagyobb részét, 83 százalékát a nem stratégiai vagyonra kellene 
fordítanunk. Ez nyilvánvalóan nemcsak közgazdaságilag egy képtelen helyzet, hanem 
az állami vagyon optimális használata szempontjából is fenntarthatatlan állapot, ezért 
mi ennek a megváltoztatására tettünk javaslatot, és azt kérjük önöktől, hogy 
támogassanak bennünket abban a célunkban, hogy a nagyszámú, de kis értékű, 
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aránytalanul nagy és sok erőforrást lekötő eszközöket, amelyek állami feladat ellátására 
nem alkalmasak, és nem is értékesíthetőek, mert nincsen természetes felvevőpiacuk, 
ezeket a stratégiai vagyontól elkülönülten, más eszközrendszerrel használhassuk. Az 
eszközök és eljárások részleteivel ebben a beszámolóban nem terhelném önöket, hiszen 
ezeket önöknek egy részletes parlamenti vita során bemutattuk, önök ezekhez 
kérdéseket tehettek fel, amelyeket mi részletesen és kimerítően megválaszoltunk.  

A stratégiai vagyonnal továbbra is kiemelten kívánunk foglalkozni, ezeket 
hosszú távon szeretnénk megőrizni, ezek közfeladat ellátásához kapcsolódnak; a 
jövedelemtermelő potenciáljukat meg fogjuk erősíteni, és itt a célunk az 
értékmegőrzés, illetve a vagyon gyarapítása. Ezzel a céggel az MNV Zrt., illetve maga a 
tárca nélküli miniszter közvetlenül foglalkozik.  

A Maradványhasznosító Zrt. foglalkozik azokkal az elemekkel, amelyeknek a 
további felhalmozódását meg szeretnénk akadályozni, és olyan módon szeretnénk 
kivezetni őket a portfolióból, amelyekhez szintén garanciális elemek kapcsolódnak, 
szabályok kapcsolódnak, de költségtakarékos és gyors megoldásokat eredményeznek, 
valamint ha van olyan része a portfoliónak, akkor a nagyobb fokú társadalmi 
hasznosság elérése érdekében közcélú programokat fogunk ezekkel támogatni. Tehát 
teljesítjük ezzel az átalakítással azt a vállalásunkat, hogy a vagyonkezelés fókuszában a 
stratégiai vagyon van, viszont kiemelten egy másik cégben foglalkozunk a nem 
stratégiai vagyonnal, szintén ellenőrzötten és garanciális elemek biztosításával. 

Ezt az ábrát önök már ismerik, ezen az ábrán mindig azt mutatjuk meg, hogy az 
állami vállalataink rendelkeznek-e stratégiai jövőképpel, és hogyha rendelkeznek 
stratégiai jövőképpel, az ehhez kapcsolódó finanszírozási lehetőségeik mekkora 
pénzügyi kockázatot rejtenek magukban. Azt tudom önöknek jelezni, hogy ezeknek a 
vállalatoknak első lépésben a pénzügyi stabilitása javult, ezt követően a strukturális 
átalakítások során a hatékonyságot és eredményességet javítottunk, és mindezeknek a 
következtében folyamatos pozíciójavulás történt az állami vállalatoknál. Azt gondolom, 
hogy ez a feladatunk, és ezt is ígértem önöknek három évvel ezelőtt. 

A Covid idején természetesen nemcsak a működőképességet tartottuk fenn, 
nemcsak a jövőbe tett lépéseket indítottuk el és teljesítettük az önöknek tett 
ígéretünket, hanem a gazdaság újraindításához is hozzájárulunk. Ebben az állami 
vállalatok jó működtetésén túl a Fejlesztési Bank gazdaságélénkítő programjai is sokat 
jelentenek. A mottónk is az volt, hogy az MFB programjai krízisből sikert 
kovácsoljanak.  

Ennek a programcsomagnak az eredményeképpen az MFB Csoport több mint 
4,5 milliárd forint pluszforrást juttatott a magyar gazdaságba kilenc hitelprogram, 
négy garanciaprogram és hat tőkeprogram révén. A programok sikeresek, a kereslet 
folyamatosan nő ebbe az irányba. Természetesen ez kritikáknak is teret adhat, azonban 
a keret kihasználtságának csak az egyik oka a pandémia és a forgóeszközök iránti igény, 
magyarán a működés és a likviditás finanszírozása, a hozzánk forduló vállalatok sok 
esetben kapacitásbővítésre fordítják az eszközeiket. Tehát azt kijelenthetjük, hogy ezek 
a programok segítik a gazdaságot az újraindításban, és ez az újraindítás sokszínű és 
gazdasági növekedéssel jár együtt. 

Az MFB krízis-hitelprogramoknak a teljes keretösszege 734 milliárd forint, 
amely minden szektort elér. Ezen az ábrán láthatják részletesen, programszerűen és 
hitelprogramnévvel ellátottan bemutatva azt, hogy az MFB hitelprogramjai a 
mikrovállalkozásoktól kezdve a kkv-szektoron át a nagyvállalatokig mindenkire 
kiterjednek.  

Aktív maradt a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. is, összesen 
155 milliárd forint tőkével segíti a hazai innovatív vállalkozásokat. A Covid-
válsághelyzet óta 728-an jelentkeztek további igényekkel, ebből 123 cég felé 
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indítottunk el befektetést, és több mint 12,6 milliárd forintnyi folyósítás is megtörtént. 
Ezzel a Hiventures továbbra is Európa meghatározó, legaktívabb, startupokat segítő 
tőkebefektetési vállalkozása. 

A gazdaság újraindításának további eszközei a beruházások. A következő évekre 
előretekintve elmondhatjuk, hogy közel 10 ezer milliárd forint értékű beruházást tervez 
az állami társasági portfolió egésze, ebből több mint a fele már az előkészítés, a tervezés 
vagy a kivitelezés fázisában van. Önök is tudják, hogy az állami beruházások jelentős 
multiplikátorhatással, munkahelyek teremtésével, az infrastruktúra javításával és a 
közszolgáltatások emelésével hozzájárulnak a gazdaság újraindításához. 

Néhány szót a közeli jövőről. A fenntarthatóság és az innováció ennek a 
korszaknak a két meghatározó hívószava. Elsősorban azt a tevékenységet szeretném 
kiemelni, amely az állami portfolió egységes kezeléséhez járul hozzá. Egy gazdasági 
adattárat hozunk létre, amely az állami vállalatok gazdasági adatait egységesen kezeli 
a teljes állami szektorban. Rövid távon olyan vállalati programokat támogatunk 
tulajdonosként, amelyek kihasználják a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és a 
folyamatok és a szervezetek fejlesztésében hatékonyságjavulást érnek el.  

Hosszú távon közreműködünk egy energetikai irányváltásban. Itt az MVM 
meghatározó szerepét kell kiemelnem az MVM Mátra zöld átalakításával és a közösségi 
közlekedés zöldítésével. A Mátrában a jelent ismerik: hazánk második legnagyobb 
villamosenergia-termelőjéről beszélünk. Itt található az egyetlen jelentős hazai primer 
energiaforrás, a lignit, és ennek az üzemnek fontos szerepe van a magyar 
villamosenergia-hálózat biztonságos fenntartásában. 

Viszont ezt a jelent mi CCGT gázturbinás erőmű felépítésével fogjuk 
megerősíteni. Erre elsősorban a zöld jövőkép fenntartása érdekében van szükség, 
hiszen a napelem- és naperőműparkok beállításával a menetrend tartása és a rendszer 
szabályozása új szintet kell hogy elérjen, ehhez pedig egy jelentős sebességgel üzemelő, 
modern, nagy hatású egységre van szükség. Ennek a zöldítésnek része az úgynevezett 
RDF biomassza erőmű erősítése is, és ezen anyagok energetikai hasznosításával a 
Mátrai Erőmű Ipari Parkba települt vállalatok számára villamos energiát biztosítunk 
hulladékból. Ezen a területen naperőműparkokat is fel fogunk építeni, hiszen azokon a 
területeken, ahol felhagyunk a bányászattal, ott nagy, szabályozható fotovoltaikus 
erőművek létrehozásának van jelentősége. 

Hosszú távú terveink közé tartozik a közlekedés zöldítése is. Itt a 
gördülőállomány fejlesztése során az utasok kényelmének fokozása, az utazási idő 
rövidítése mellett a környezettudatosság a meghatározó elem, ami a jövőbeli 
fejlesztéseinket és beszerzéseinket mind a kötöttpályás, mind pedig az autóbuszos 
közlekedésben meg fogja határozni. Itt egy fontos számot szeretnék még jelezni 
önöknek: tíz éven belül minden második busz környezetkímélő lesz a városokban, és a 
zöldbuszprogrammal 2050-re a teljes autóbuszpark 50 százalékát elektromos 
járművek adják. Büszke vagyok arra, hogy ezeken a területeken az állami vállalatok 
élen járnak nemcsak a hatékonyság, hanem a környezettudatosság tekintetében is.  

Azt hiszem, az időt tartottam, köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseiket.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter asszony. Valóban egy nagyon sok 

információt tartalmazó és nagyon látványos prezentáción vagyunk túl, és az abban 
foglaltakat, azt gondolom, különösen ha az elmúlt féléves időszakban megtörtént 
eseményekre és azoknak a Covid-fertőzés, -járvány mellékhatásaira és 
következményeire való tekintettel vagy azokra kitekintéssel nézzük, akkor aztán 
különösen nagy jelentőségű eredményeknek tartom, nagyon komoly eredmények ezek 
egy ilyen nehéz időszakban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekre az eredményekre 
méltán lehet büszke ön is és kollégái is.  
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Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kinek van kérdése, esetleg véleménye a 
miniszter asszony előterjesztéséhez. (Jelzésre:) Elsőként Szakács László képviselő 
úrnak adom meg a szót.  

Kérdések, hozzászólások 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 
Asszony! Köszönöm, hogy el tetszett hozzánk fáradni. Ön méltatta, hogy mennyire jó 
gazdája a magyar állam a vagyonnak, de azt látjuk, hogy ebben nem bízik a 
miniszterelnök meg a kormány alapvetően. Én megkérdeztem erről egyébként a 
miniszterelnököt, hogy a kormányának melyik részében nem bízik akkor, amikor 
mintegy ezermilliárdos vagyont kiszerveztek alapítványoknak, magánalapítványoknak 
a fenntartásába, illetve vagyonkezelésébe, tulajdonába, és őszintén megmondom, hogy 
engem meglepett, hogy a miniszterelnök akkor nem állt ki teljes egészében a kormánya 
mellett, hanem úgy elkente a választ, teljesen másra válaszolt. Gondoltam, hogy itt 
megragadom az alkalmat, hogy megkérdezzem, hogy ha kiszervezik ezeket a 
vagyonokat ön alól, az állami vagyonokat, akkor mi lesz ennek a minisztériumnak a 
munkája. Mert most láttuk, ebben a prezentációban nagyon sok mindent láttunk, de 
ezt mégis meg kell kérdeznem.  

Illetve azt is meg kell kérdeznem, hogy ezeket az előterjesztéseket, amikor… 
Tehát az állam alapvetően vagyont veszít - hiszen ön a hitvallásában azt írta le, hogy az 
államnak a vagyonát meg kell őrizni, az államnak a vagyonát növelni kell, tehát amikor 
az állam vagyont veszít -, az kikerül alapítványokhoz, akkor ön a kormányülésen ezt 
támogatta-e arra is figyelemmel, hogy az államnak ezekre a vagyonelemekre 
elővásárlási joga van. És rögtön meg is szeretném kérdezni azt, hogy ez mit jelent. 
Tehát az állam ingyenesen odaad valamit - tudjuk, az ön vagyonnyilatkozatában is 
látjuk, ez ingyenes visszterhes, tehát látjuk ezeket a kérdéseket -, tehát ingyenesen 
odaad valamit a magyar állam olyan alapítványoknak, amelyekben csak fideszes 
funkcionáriusok, katonák ülhetnek, majd ezek után azt, hogyha az állam mégis jónak 
tartja, akkor visszavásárolhatja. Ezért lenne nekem fontos azt tudni, hogyha ezt kétszer 
kell megvenni, hogy az állami vagyon kezeléséért felelős miniszter támogatta-e ezt a 
fajta elképzelést egy kormányülésen, vagy harcosan kiállt a mellett az álláspont mellett, 
hogy azért hogyha valamit ingyen odaadunk valakinek, akkor arra miért elővásárlási 
jogot köthetünk ki, miért kell elfogadjuk azt, hogy… Ugye, tudjuk, az elővásárlási jog 
mit jelent, az azt jelenti, hogy ha valaki tesz arra egy ajánlatot, akkor ugyanazon az áron 
az állam is megvásárolhatja, tehát nem elővételi jogot, hanem csak elővásárlási jogot 
tudott erre tartalékolni az állam saját magának.  

Tovább kell menjek ezen a kérdésen, és bízom benne, hogy nem erről szólt az 
egyik slide, hogy stratégiai meg nem stratégiai vagyonelemekről van szó, mert ezeket 
önök nagyon gyorsan változtatgatják, hogy mi az, ami stratégiai vagyonelem, meg mi 
az, ami nem stratégiai vagyonelem. Mert akkor, amikor a Mol-részvényeket kellett 
visszavásárolni - zárójelben jegyzem meg: milyen jól jött akkor az IMF-hitel, mert 
abból vették meg -, akkor az stratégiai vagyon volt, de most már nem az, hát most már 
azt önök átadták egy alapítványnak. És ezt is meg kell kérdeznem, hogy a Mol-
részvények vagy éppen a Richter-részvények vagy a gödöllői kastély, de mondjuk főleg 
a két részvénycsomag miért van jobb helyen egy magánalapítványnál, mint lennének 
azok a magyar államnak a kezelésében. És újra meg kell azt kérdeznem, hogy nem érez-
e ebből a szempontból bizalmatlanságot a kormány irányából ön felé, hiszen ezeket a 
vagyonelemeket teljes egészében kihúzták az állami felügyelet alól, a parlamentnek a 
felügyelete alól - mert ezek az alapítványok talán saját maguknak sem kell hogy 
beszámoljanak, tehát egészen furcsa alapítványok lettek ezek -, és ezzel együtt kivonták 
az állami rendelkezési körből. Én úgy éreztem egyébként, azért is teszek fel ezzel 
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kapcsolatban ennyi kérdést, merthogy olyan nagyon elegánsan átugrotta a miniszter 
asszony ezt a kérdést, azt mondta, hogy folyik a parlamentben erről egy vita. Hát, ennél 
rosszabb hírem van: erről már szavazott is a parlament, ha erre gondolt akkor, amikor 
erről beszélt; ha nem, akkor még ennyit sem beszélt róla.  

A Mátrai Erőmű kapcsán látjuk a fejlesztési terveket, viszont azt gondolom, hogy 
persze a jövő fontos, de azt is meg kell nézni, hogy milyen múltból táplálkozik ez a jövő, 
és legutóbb megkérdeztem az ön államtitkárát, aki nem tudott nekem válaszolni, vagy 
nem akart, de mégis meg kell kérdeznem, hogy ön szerint rendben van-e az, amikor 
felértékelték a Mátrai Erőművet… Gyorsan még egy lépést visszamegyek, ezt annak 
idején 5,9 milliárd forint környéki pénzért engedték át külföldi befektetőknek, majd 
utána 17,4 millió forintért vásárolták meg - mondjuk ebben annyi volt a nemzeti, hogy 
a külföldi befektető is a Mészáros Lőrinc volt, tehát ebből ennyi volt a nemzeti része 
ennek a történetnek -, tehát 17,4 milliárd forintért megvették a Mészáros Lőrincről, 
önök egy nap alatt kiírtak egy pályázatot, amelyet el is bíráltak, és még a teljesítés is 
megvolt, december 18-a az a nap, amikor a PricewaterhouseCoopers fogta magát, és fel 
is értékelte; tehát elindult a pályázaton, benyújtotta a pályázatot, elnyerte a pályázatot, 
és be is nyújtotta egyébként erről önöknek - ez december 18-án volt - a teljes 
vagyonértékelési anyagot. Ez úgy alapvetően rendben van-e, főleg úgy, hogy azért 
nagyjából volt egy féléves vita a kormány, az MVM és az MNV között, ahol ezt mindenki 
egy végtelen kockázatos ügyletnek tartotta? Most, az elmúlt időszakban önök is 
nagyobb figyelmet fordítottak arra, hogy inkább elleplezzék ennek az ügyletnek az 
egyes részeit, most közérdekűadat-igénylésben ki kell hogy adják, mert - nem tudom, 
lehet, hogy most én tájékoztatom a miniszter asszonyt - a tegnapi napon sikerült pert 
nyernünk, tehát kitakarások nélkül meg kell kapjuk az összes erre vonatkozó adatot. 
Tehát ön szerint ez az ügylet rendben van-e? És kérem, hogy most ne arrafelé menjünk 
el, mert azt értjük és megértjük és mi magunk is támogattuk volna, hogy meg kellett 
őrizni a munkahelyeket, nem lehet kiváltani egyébként az ország villamosenergia-
termelésének egy nagy százalékát, ezeket mi értjük és megértjük, ha erről szólt volna 
ez az üzlet, akkor azt mindenki támogatta volna, de ez pénzről szól. Mészáros Lőrinc 
olcsón vett, kizsigerelte ezt a vagyont, majd utána drágán eladta a magyar államnak, és 
most a magyar államnak még rá is kell költenie erre az erőműre nem keveset, sokat, 
mintegy 50 milliárd forintot.  

Ezen kívül még egy kérdésem lenne egy vagyonelemmel kapcsolatban, és erről 
is szemérmesen hallgatott a miniszter asszonynak a beszámolója. Van az országnak az 
egyik legnagyobb homok- és kavicsbányája, a kiskunlacházi kavicsbánya. Ezt, ennek a 
koncesszióját, magyarán mondva hogy a következő húsz évben ki fogja tudni 
üzemeltetni ezt a kavicsbányát, április 26-án önök kiírták közbeszerzésre. Ez eddig 
mindig egy nyílt pályázat volt, most viszont május 7-én 14 óra 30-ig - akkor zárják le 
ezt a pályázatot - ez egy meghívásos pályázat lett. Miért? Miért csak kiválasztott 
szerencsések lehetnek azok, akik pályázhatnak ennek a homok- és kavicsbányának az 
üzemeltetésére? Mi alapján választották ki a szerencséseket, akik részt vehetnek ebben 
a versenyben? Ha esetleg el tudja árulni, hogy kik ők, annak még jobban örülünk. És 
nem utolsósorban azt is meg kell kérdeznem, hogy mi alapján zártak ki onnan 
jelentkezőket, tehát miért nem jelentkezhet erre bármelyik bányavállalkozó? Ha 
nagyon egyszerűen akarnám megkérdezni, akkor azt is kérdezhetném, hogy kinek 
ígérték oda.  

Tehát bízom benne, hogy most meg tudjuk magunknak spórolni ezt a kört, hogy 
a Covid kapcsán és a Covid miatti intézkedések miatt került erre sor, tehát annyi 
mindent csinálunk már online, hogy valószínűleg egyébként egy közbeszerzési eljárást 
is nyugodtan le lehetett volna bonyolítani online vagy az egészségügyi szabályoknak a 
megfelelő betartásával. Ez kifejezetten szokatlan, jelentős gazdasági előnyhöz juttatja 
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azokat, akiket önök meghívtak erre a pályázatra, és nyilvánvalóan aránytalan 
veszteséghez juttatja azokat, akiket nem hívtak meg ezekre a pályázatokra. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Barcza Attila képviselő úr 

kért szót. Öné a szó! 
 
BARCZA ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm a miniszter 

asszonyt, és köszönjük ezt a részletes tájékoztatót. Nekem kettő kérdésem lenne, de 
mielőtt felteszem az egyiket, egy kicsit visszautalnék képviselőtársam hozzászólására, 
ugyanis az energiaszektorról szól a kérdésem. A magyar kormánynak, a jobboldali 
magyar kormánynak mindig is az volt a stratégiája, hogy minél inkább állami kézbe 
kerüljön a nemzeti vagyon, és bizony nagyon sok feladat volt ezzel kapcsolatosan 2010 
után, ugyanis azért elfogultság nélkül mondhatjuk azt, és azt gondolom, ezzel ellenzéki 
képviselőtársaim is egyetértenek, hogy egy gazdasági csőd szélén álló helyzetet kellett 
a Fidesz-KDNP-nek átvenni, és bizony akkor történt, szinte az első intézkedések között, 
ahogy a képviselő úr is mondta, a Mol 25 százalékának a visszavásárlása. Jelenleg 
egyébként nincs a magyar kormánynak IMF-hitele, nem is mi vettük fel, ezt csak úgy 
zárójelben jelezném.  

Az elmúlt években egyre inkább állami kézbe került az energiaszektor. Nekem 
arra irányul a kérdésem, hogy a jelenlegi nehéz, Covid-helyzet utáni gazdasági 
fellendülés mellett meg tudjuk-e őrizni a rezsicsökkentésnek az eredményeit, tudjuk-e 
ezt a következő időszakban tartani, és mik a további tervek arra, hogy Magyarország 
energiafüggetlenségét tovább tudjuk erősíteni, növelni, hogy minél kisebb legyen a 
kitettségünk az európai vagy akár más országokbeli cégeknek az energiaszektor 
tekintetében. 

A másik kérdésem pedig arra irányul, hogy én nagyon jónak és megnyugtatónak 
tartom azt, hogy a bankszektorban erős az állami szerepvállalásunk. Tervezik-e a 
jelenleg elért szerepnek a további növelését ezen a szektoron belül? Itt hozzátenném, 
hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a bankszektor optimalizálása összhangban 
történjen a „Magyar falu” programnak az eredményeivel is, hogy a települési szinteken 
is elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások, természetesen amellett, hogy a 
digitalizáció irányába kell eltolni ezeket a fejlesztéseket. Ezt nagyon fontosnak tartom.  

Végezetül engedjék meg, hogy elmondjam a tapasztalatomat, amely az elmúlt 
egy évre irányult. Korábban egy kicsit úgy éreztem, hogy nehezebben mennek a dolgok 
a választókerületemben, az önkormányzatok esetén nagyon sok az ügyintézés, ami a 
nemzeti vagyont érinti. Én külön szeretnék köszönetet mondani Fónagy János 
államtitkár úrnak, hiszen ezek az ügyek felgyorsultak az elmúlt egy évben és nagyon 
hatékonyan működnek, a települési önkormányzatok rugalmasan tudják intézni az 
ügyeiket olyan tekintetben, ami az állami vagyonnal kapcsolatos.  

Köszönöm a miniszter asszonynak a munkáját az elmúlt egy évben. Én azt 
gondolom, hogy ez az új szemlélet és új stratégia és a tavalyi meghallgatáson elmondott 
szerkezeti átalakítások nagyon kellettek ahhoz, hogy ezt a gazdasági válságot ezek az 
állami cégek ilyen rugalmasan tudják kezelni. Bízunk abban, hogy fellendülés is 
hasonlóan sikeresen tud folytatódni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Potocskáné Kőrösi Anita képviselő 

asszony kért szót. Öné a szó! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Asszony! Én is szeretném megköszönni ezt a 
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tartalmas tájékoztatót, amit itt a bizottsági ülésen tartott. Két témában szeretném a 
véleményét és a válaszát várni.  

Az egyik az NHKV Zrt.-vel kapcsolatosan nem beszélt a miniszter asszony arról, 
hogy mi a véleménye, hogy az Országgyűlés fideszes többsége a koncesszióba adás 
mellett döntött az elmúlt hónapokban. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek az 
átszervezésnek eleve nem sok értelme volt, de hogyha már egyszer átszervezték, és úgy 
néz ki, hogy most már lassan az NHKV Zrt., azaz a kukaholding feláll egy működésbe, 
akkor miért kell ezt kiszervezni a haveroknak. Ugyanis láthatóan magából a 
törvényjavaslatból is egyértelműen kiolvasható volt, hogy ez a koncesszióba adás 
semmi mást nem szolgál, csak ennek az egész ügyletnek egy országot érintő, de 
mondhatjuk azt, hogy nemzetközi összehasonlításban is példátlan ügyletnek a 
kiszervezése folyik. Tehát ez lenne az első kérdésem a miniszter asszonyhoz, hogy 
egyetért-e ön ezzel a koncesszióba adással, és mi a véleménye erről, mert azt gondolom, 
hogy ez nagyon sokakat érint, mondhatnánk azt, hogy tízmillió magyart, és ön a 
nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter. 

A másik téma, amivel kapcsolatosan szeretném kérdezni, a miniszter asszony 
szintén nem beszélt egy nagyon fontos kérdéskörről, ez pedig a nemzeti vagyon valódi 
védelme, a nemzeti kincseink védelme, a Balaton és egyéb más vizek melletti 
ingatlanfelvásárlás és ingatlankijátszások kérdésköre. Az elmúlt napokban kaptam 
információt arról, hogy egy önkormányzati várományos parti sétány mentén tizenhat 
ingatlant felparcelláztak, mindezt az éj leple alatt, és önök nem tesznek semmit, 
gyakorlatilag asszisztálnak a kormányhivatalon keresztül, hogy ezek az ingatlanok 
magánkézbe kerüljenek, úgy, hogy egyébként az önkormányzat ennek várományosa 
volt. De nemcsak a Balaton partján, hanem egyéb más területeken is, a Fertő tónál és a 
Velencei-tónál is folyamatosan halljuk ezeknek az ingatlanoknak a kijátszását. Tehát 
tisztelettel kérdezem a miniszter asszonyt mint a nemzeti vagyon védelméért felelős 
tárca nélküli minisztert, mit gondol a Balaton-parti és egyéb tóparti ingatlanok 
kisajátítása, privatizációja kapcsán. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Witzmann Mihály alelnök úr 

kért szót. Öné a szó, képviselő úr! 
 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Asszony! Köszönjük szépen a beszámolót. 
Potocskáné Kőrösi Anita képviselőtársam megszólalása adta az ihletet, hogy én is 
gombot nyomjak és szót kérjek. Nem tudom, hogy tud-e róla a képviselő asszony, hogy 
Siófok városa éppen a napokban ír alá egy szerződést a Nemzeti Vagyonkezelővel, 
amelyet az elmúlt hónapokban sikerült közösen intéznünk, annak érdekében, hogy a 
balatonszéplaki városrészen ingyenesen használatba kaphasson egy partszakaszt, 
vízparti partszakaszt, amely azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitívum és egy 
régi vágya az ott élőknek. Ezt hosszú éveken keresztül nem sikerült elintézni, és az 
utóbbi egy évben megindított folyamatoknak köszönhetően gyakorlatilag a volt 
nehézipari minisztérium előtti partszakasz átjárhatóvá válik. Tehát én teljesen 
ellentétes folyamatokról és tényekről tudok beszámolni. 

Hogy miért ingyenes használatba adásról és miért nem tulajdonba adásról 
beszélünk, van egy vízgazdálkodásról szóló törvény, ami kimondja, hogy a természetes 
vizek mentén tulajdonba adás nem történhet, ezért használatba adás történik, de 
gyakorlatilag innentől kezdve Siófok városának meglesz a lehetősége arra, hogy 
egybenyissa azt a partszakaszt. 

A másik kérdés, amit a képviselő asszony feltett, én azt gondolom, hogy az aligai 
részre vonatkozik, ott pedig magántulajdonról beszélünk az Aliga II. esetében, 
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szeretném felhívni a figyelmét. Tehát ne tegyünk úgy, mintha ott állami tulajdon lenne. 
(Potocskáné Kőrösi Anita: Nem ezt mondtam!) Aliga I-nél van vagyonkezelői 
szerződés, amit még egyébként a Gyurcsány-kormány adott annak idején 49 évre 
vagyonkezelésbe, az Aliga II. esetében pedig magántulajdonról van szó. Tehát nagy 
tisztelettel megkérném a képviselő asszonyt, hogy ne próbáljunk meg más információt 
vagy tartalmat adni ezeknek a tényszerű dolgoknak, mint amilyenek azok 
önmagukban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Székely Sándor képviselő úr kért szót. 

Öné a szó! 
 
SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Asszony! 

Én is csatlakoznék ellenzéki képviselőtársaimhoz abban a kérdésben, hogy önt hogy 
érinti ez a gyakorlatilag állami vagyon kiszervezése magánalapítványokba, és főleg 
annak fényében, hogy miután Lázár Jánosnak pár nappal ezelőtt volt egy interjúja a 
Telexben, hogy itt gyakorlatilag a magyar falvaknak egy jelentős része, tehát a 3200 
településből mintegy 6-800 az, amit az fenyeget, hogy teljesen kiürül, mert élhetetlen 
lesz. Tehát amíg önök az alapítványokon keresztül síbolják el a milliárdokat, addig 
gyakorlatilag az ország egyharmada olyan életfeltételek között kényszerül élni, amiben 
nem tud, és gyakorlatilag megszűnnek a településeink. Tehát ebben a viszonylatban 
szeretném, hogyha válaszolna a kérdésemre, illetve a kérdéseinkre.  

Még azt szeretném megkérdezni, miután rengeteg információ volt, hogy hogyan 
mentettek meg bankokat meg állami vállalatokat, ami nagyon szuper - sajnos az 
emberekre azért nem költöttek ennyit -, de volt egy slide, hogy megújul, zöld lesz a 
tömegközlekedés több városban, ha jól értettem, ami egyébként tényleg jó, ha így van, 
annak én nagyon örülök. Azt kérdezem, hogy például a falvak, tehát az ilyen hátrányos 
helyzetű települések közlekedése MÁV és Volánbusz viszonylatban fog-e javulni, vagy 
tervezik-e, hogy javul? Én aktív használója vagyok ezeknek, és elég sokszor szoktam 
várni akár órákat is bizonyos összeköttetésekben, mert a vonat befut, de a busz már 
vagy még nincs ott, meg kimarad egy járat, vagy nincs is járat, tehát az ország némely 
települése gyakorlatilag megközelíthetetlen normálisan tömegközlekedéssel. Ebben a 
viszonylatban tudunk-e majd, vagy számot tud-e esetleg adni arról, hogy tervezünk-e 
előrelépést? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igényt nem látok. 

Visszaadom a szót a miniszter asszonynak, és megkérem, hogy válaszoljon az 
elhangzott kérdésekre. Öné a szó, miniszter asszony.  

Mager Andrea válaszai, reflexiói 

MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a képviselő asszonyok és urak kérdéseit, és talán 
kezdjük a legizgalmasabbal, ez pedig az alapítványok kérdése. Nem gondoltam volna, 
hogy a szakmaiságon túli politikai emlékeztetőt is tartanom kell, de azt gondolom, a 
téma fontossága megköveteli ezt tőlem. Fontosnak tartom tehát, hogy harminc évvel a 
rendszerváltás után nemcsak a nemzeti kormánynak, hanem a másik oldalon álló 
pártok számára is fontos kérdéssé vált a nemzeti vagyon - erre szokták azt mondani, 
hogy jobb későn, mint soha. Különösen tanulságos, hogy ez gazdaságpolitikailag is egy 
fontos váltás az önök részéről, hiszen bármikor, amikor a nemzeti és az állami 
tulajdonról volt szó, akkor az állam rossz gazda nevezetű toposszal éltek, és hogyha 
egyszer majd gazdaságtörténeti szempontból kell értékelni az önök munkáját, akkor 
azért azt el kell mondani, hogy az eddigi tapasztalatok alapján - ez természetesen 
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megváltozhat, de az eddigi tapasztalatok alapján - amikor lehetőségük nyílt rá, tehát 
kormányon voltak, akkor abban voltak érdekeltek, hogy szabaduljanak az állami 
vagyontól, és a szabadulásnak még iránya is volt, mert jellemzően külföldi kézbe, 
külföldi befektetői kézbe juttatták az állami vagyont, a közszolgáltatásokat, előtte 
feltőkésítve, majd olcsón. Ezek, azt gondolom, tények, és azt gondolom, hogy a nemzeti 
oldaltól nem kell félteni az állami vagyont, és ez 2010-től mind szavakban, mind 
törvényben írásban, mind pedig tettekben is igazolható.  

Ami a közérdekű alapítványokat illeti, itt is jobb azért, ha tisztázzuk a tényeket. 
Ezek az alapítványok közfeladatot látnak el, közcélt szolgálnak, és a magánkézbe 
kerülést a jogszabály kizárja. Itt megint csak egy tényre kell emlékeztetnem önöket: az 
egyetemek itt vagyonhoz jutnak, míg egy másik korszakban, a PPP-korszak idején az 
egyetemek nem vagyonhoz jutottak, hanem adóssághoz. Azt gondolom, hogy ha ezeket 
az alapvetéseket tisztázzuk, akkor megengedhetjük magunknak azt, hogy szabadon 
gondolkodjunk azon, hogy melyik irány szolgálja jobban a jövő nemzedék sikerét, 
márpedig a jövő nemzedék sikeréért dolgozunk, amikor egyetemről beszélünk.  

Tény megint csak, ami már a politika világába vezet, ez pedig az, hogy 2012 óta 
önműködő, önfenntartó felsőoktatás szükségéről beszél a kormány, 2016 óta pedig 
Fokozatváltás a felsőoktatásban címmel már a célkitűzéseket is megfogalmazta a 
kormány. Ilyenkor szokás feltenni a kérdést: miért vannak és min vannak meglepve? 
Az irányokat jelezte a kormány.  

A következő fontos tény, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványok az akadémiai, így tehát az egyetemi szabadságot erősítik, hiszen a 
tudomány kérdésében nem a kormány, nem az állam foglal állást, hanem az egyetemek, 
és ehhez minden erőfeszítést megteszünk, és próbálunk egy szabadabb struktúrát adni. 
És azért azt, gondolom, önök is elismerik, hogy az a szabadabb struktúra, ha valakinek 
van vagyona, amely felett szabadon rendelkezik; a másik, hogyha van hosszú távú, 
kiszámítható finanszírozási szerződése az állammal, és az időről időre felülvizsgálatra 
kerül; és az is fontos tény, hogy az egyetem arra koncentrálhat, amihez ért, ez pedig a 
tudomány és a tudományos gondolkodás fejlesztése, valamint a jövő nemzedék 
tanítása. A kuratóriumnak pedig az a feladata, hogy felelős vagyongazdálkodást 
folytasson nagyon szigorú jogszabályi keretek között, és a vagyonpolitikai célkitűzései 
a vagyon megőrzése irányába kell hogy mutassanak ebben a rendszerben is.  

A portfólió, amit mi gondozunk, olyan vagyonelemeket foglal magába, amelyek 
stratégiailag kiemelten fontosak, a működésük gazdaságos, gazdasági, társadalmi és 
nemzetpolitikai szempontok szerint hasznot hoznak, és tulajdonban tartásuk vagy 
tulajdonba vételük feltétlenül szükséges az állami feladatok ellátásához. Az 
Alaptörvény értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok a 
mindenkori kormányzattól független magánjogi formában biztosítják a társadalom 
számára kiemelten fontos közérdekű céljaik fenntartását - ehhez adtunk vagyont 
szigorú szabályok szerint. Természetesen egy ilyen típusú strukturális változásnál 
nemcsak előnyök, hanem hátrányok is vannak, és egy pillanatig biztosan hátránynak 
lehet érezni azt, hogy a munka törvénykönyve lép a közalkalmazotti bértábla helyébe, 
de úgy látjuk, hogy a hátrányokat az előnyök személyes szinten is meghaladják, 
legalábbis az eddig működő, jól működő alapítványok ezt bizonyítják.  

Magyarán: ha azt akarjuk, hogy független, versenyképes felsőoktatásunk legyen, 
akkor igenis vagyont kell adni, tőkét kell adni, fenntartói jogokat kell adni, 
finanszírozást kell adni, és meg kell határozni mind a kuratórium, mind pedig a 
szenátus felelősségét a vagyongazdálkodásban és az oktatásban. Ez lenne az első 
kérdéscsoport, amelyre válaszoltam, hiszen itt az alapítványokról többen is szóltak.  

Az alapítványok kapcsán kaptam egy oldalszúrást is a képviselő úrtól. Itt egyet 
szeretnék megjegyezni: a vagyonnyilatkozatomat az érvényben lévő szabályok alapján 
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töltöttem ki, amelyek ismernek visszterhes és ingyenes vagyonszerzést, de miután 
önöknek mint országgyűlési képviselőknek is eszerint kell kitölteniük a 
vagyonnyilatkozatukat, valószínűleg nálam is jobban ismerik, hogy melyik kérdésre mi 
a szakszerűen megadható válasz. 

A bankszektor szerepéről is szóltak. A bankholding mint Magyarország második 
legnagyobb bankja lakossági és vállalati ügyfélköréhez nyilvánvalóan számos 
termékkel fordul. Viszont ez az a szektor, illetve ez az a bank, amely kiemelt szerepet 
játszik a gazdaság újraindításában is, hiszen az MFB Pontok többségét, legalább 
kétharmadát ez a bankcsoport működteti, és az MFB Pontokon keresztül juttatjuk el 
azt a pluszforrást, amiről már részletesen is beszéltem önöknek. 

Ezek a bankok egy csoportban a legnagyobb bankhálózattal és legnagyobb 
számú fiókkal rendelkező bankok. Ez nemcsak arra teszi alkalmassá, hogy univerzális 
bank legyen és hogy a három bank jól kiegészítse a szolgáltatását, hanem erőteljes 
vidéki jelenlétet is lehetővé tesz. Önök is jól tudják, hogy a vidéki pénzügyi 
szolgáltatások tekintetében a mai napig is a Magyar Posta, illetve a takarékszövetkezeti 
integráció a meghatározó. A három banknak nagyobb a hálózata, mint a többi összes 
kereskedelmi banknak, és ezzel a fúziós folyamattal csak erősödnek a bank képességei, 
erősödik a bank válságállósága, és ezt mind az ügyfelek javára tudják fordítani. 

A bankszektoron túl említésre került még a „Magyar falu” program, illetve a 
magyar falvak élhetetlensége is. Itt is csak azt tudom mondani, amit már a vagyon 
kapcsán, hogy jobb később, mint soha. A kormányzó párt, úgy látszik, ebben a 
tekintetben korábban ébredt, hiszen elindította a „Magyar falu” programját, és ezt egy 
rendkívül sikeres programnak tartom. A program célja az, hogy az élhetetlenből élhetőt 
varázsoljon, és ha valóban komolyan vesszük azt, hogy egy zöldebb környezetben 
szeretnénk élni, akkor erre a falvak környezete alkalmas, tehát akár zöld programnak 
is tekinthetjük a „Magyar falu” programot. A „Magyar falu” program célja egyrészt, 
hogy új házak épüljenek, a régi házak felújításra kerüljenek, és a magyar falvakban 
elérhető, jó minőségű szolgáltatások legyenek és szolgáltatóházak épüljenek. 

A közlekedés tekintetében is azt tudom csak megerősíteni, hogy a MÁV és a 
Volán összevonásával - önök is látták, hogy a két vállalat nagyjából egyforma 
nagyságrendben lát el utaskilométereket, és a vidéki hálózatban nemcsak a kötött 
pályának, hanem a Volánnak is nagy szerepe van -, azt gondolom, hogy ha két ilyen 
vállalat egyesül, akkor ennek a vidék csak a nyertese lehet a szinergiák megvalósítása 
révén. 

Szó volt rezsicsökkentésről is. A rezsicsökkentés legfontosabb eredményének azt 
tartom, hogy egyrészt tíz éve változatlanok a rezsiárak, és miután az elmúlt tíz évben 
reálbérnövekedés valósult meg, azt gondolom, hogy ez egyre inkább azt jelenti, hogy az 
olló még nő. Tehát nemcsak az árakat tartottuk a szintjén, hanem ez az egyes emberek 
szempontjából a reálbérnövekedés miatt ez egyre kisebb költséget is jelent, és ezért a 
fennmaradó összeget más szolgáltatás vásárlására tudják az emberek fordítani. Ezt, azt 
hiszem, látni is és érzékelni is lehet, a szolgáltatások igénybevételének növekedése 
soron lehet ezt megtalálni. Természetesen itt a pandémia ezt a számsort egy kicsit 
módosítja, de maga a tendencia jól érzékelhető. 

Elmondhatjuk, hogy ma a magyar lakosság 40 százaléka fizet kevesebbet a 
földgázért, mint 2010-ben, és a magyar lakossági gázárak 50 százalékkal 
alacsonyabbak az európai fővárosok átlagánál. A fogyasztók megtakarítása a 
rezsicsökkentés következtében 1700 milliárd forint 2013 óta, ebben az MVM-nek a 
szerepe kiemelkedő, és azt gondolom, hogy az a vállalati politika, amit az MVM végez, 
az az MVM-et képessé teszi arra, hogy a rezsicsökkentés eredményeit megőrizze. Ha 
emlékeznek arra, akkor az is egy kiemelt irány, hogy a profit nagyobb része belátható 
időn belül még Magyarországról származik, de a célunk az, hogy a profit egynegyed 
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része már külföldi befektetések révén szolgálja akár, ha szükséges, a magyar 
rezsicsökkentés fenntartását is. 

A Mátráról is kaptam kérdéseket. A Mátra esetében, azt hiszem, már az elmúlt 
meghallgatásomkor is sok időt foglalkoztunk azzal, hogy miért vettük meg a Mátrát. 
Nagyon-nagyon örülök annak, hogy az akkor még önök számára, az ellenzék számára 
kétségeket tartalmazó felszólalások mára kisimultak, és egyetértünk abban, hogy 
Magyarország második legnagyobb energiatermelőjét, azt a vállalatot, amely az 
egyetlen primer erőforrással rendelkezik, amelynek megléte rendkívül fontos, nemcsak 
a Mátrai Erőmű Ipari Park, hanem a Mátra és környékének, valamint Budapest egy 
részének energiaellátásában, arra a vállalatra szükség van.  

A vita azon van, hogy miért attól vettük meg, aki a tulajdonosa volt. Itt sajnos fel 
kell hívnom a figyelmet arra, hogy attól kell megvennünk, aki a tulajdonosa és aki ezt 
eladja. Másrészt a vételár megállapításakor mi szoros keretrendszerbe vagyunk fogva, 
létezik az úgynevezett piaci befektető elve, az úgynevezett MEIP-teszt, tehát mi nem 
vehetünk drágábban, mint amennyiért egy piaci szereplő vásárolna, és ezt a tényt 
nemzetközi elemző cég is validálta. Tehát azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre már 
született válasz. 

Én is arra kérném önöket, hogy ha ebbe a körbe információkat hozunk be és 
osztunk meg egymással, akkor tartsuk magunkat a tényekhez. Kollégáimtól úgy 
értesültem, hogy az említett perben elsőfokú, nem jogerős ítélet született, és számos 
olyan per van, mármint adatkiadás ügyében, ahol hasonló ügyben más tartalmú ítélet 
született. Egyvalamit tudok önöknek biztosítani: ahogy eddig is tettük, mindig a 
jogerős ítéletnek megfelelően fogunk eljárni, még akkor is, ha nem egységes a bírói 
gyakorlat és akkor is, hogyha annak egyes döntéseivel nem értünk egyet vagy az állami 
vállalatra nézve azt hátrányosnak ítéljük meg. 

Még egy tényre szeretném felhívni a figyelmet: a Mátra egy olyan állatorvosi ló, 
amely a felelőtlen privatizációra hívja fel a figyelmet, hiszen itt egy külföldi tulajdonos 
húsz éven keresztül hazavitt, nem pedig hozzátett az erőműhöz, a fejlesztéseket és a 
kapacitásbővítést nem végezte el, és ennek a stratégiai vagyonnak az értékét rendkívüli 
profitmaximalizálás mentén, de csökkentette, egy olyan stratégiai vagyonét, amelyet 
illetően abban, úgy látom, egyetértés van, hogy meg kell tartani és meg kell őrizni. Én 
azt szeretném kérni önöktől, hogy támogassanak bennünket abban, hogy a Mátra és az 
MVM a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően vagyonértéket növelhessen, 
zöldíthesse ezt az erőművet, és elvégezhesse azokat a kötelező modernizációs 
fejlesztéseket, amelyek az elmúlt időszakban elmaradtak.  

Az NHKV esetében megköszönöm a képviselő asszonynak, hogy elismerte, hogy 
végre jól működik. Azt gondolom, hogy van egy ilyen féléves-egyéves time lag, ami 
köztünk működik, fél évvel ezelőtt máson vitatkoztunk. Úgy látom, hogy azért a 
munkánk eredménye beérik, és mi annak érdekében végezzük a munkánkat, hogy ha 
lehet, akkor azonnal ismerjék el, de ha nem, nekünk az is jó, hogyha erre egy későbbi 
időpontban kerül sor, ezt megtiszteltetésnek érezzük.  

Az, hogy milyen rendszerben működik a hulladékgazdálkodás, elsősorban nem 
vagyongazdálkodási, hanem innovációs és szakmapolitikai kérdés. Különböző 
modellek lehetnek hatékonyak, ennek egyetlenegy feltétele van: a modell elemei, 
működése végiggondolt, a folyamatok logikusak legyenek. Azt gondolom, hogy az 
NHKV elmúlt három évben mutatott fejlődése biztos alap arra, hogy ebben az új 
modellben is szükség lesz rá, és a rendezett ügyfélviszonyokat, a rendezett díjazási 
struktúrát és a jól szervezett folyamatokat bármilyen befektető és üzemeltető tudja 
értékelni, tehát az építkezésünk eredményei hasznosulni fognak.  

Kaptam még kérdést a balatoni ingatlanok védelme kérdéskörében is. A Balaton 
térsége, illetve minden, a turisztika szempontjából fontos térség kiemelt fejlesztési 



22 

térség. A Magyar Turisztikai Ügynökség 56 településen összesen 232 fejlesztési 
beruházást támogatott 70 milliárd forint értékben, tehát azt gondolom, hogy ez a 
nemzeti vagyonból nem elvesz, hanem hozzátesz. A vizeink, állóvizeink környéke 
rendezettebbé válik, és ehhez a munkához a Magyar Turisztikai Ügynökség és 
reményeim szerint a kormányhivatalok is hozzájárulnak. Csak szerényen szeretném 
megjegyezni, hogy egyik terület sem tartozik a tárca nélküli miniszter irányítása alá.  

Sajnos a 16 ingatlan felparcellázását mint témát nem tudtuk beazonosítani, 
jelenleg ilyen ügy nálunk nincs napirenden, de természetesen hogyha ezt a kérdést 
írásban megkapjuk, akkor megpróbálunk erre ennél részletesebben is válaszolni.  

Azt hiszem, minden kérdést megválaszoltam. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat, miniszter asszony.  
A beszámolóját hallgatva, illetve az elmúlt több mint fél év eseményeinek 

sorrendjét, listáját nézve Churchill egyik mondása jutott eszembe, miszerint a 
bátorságot joggal tartják az egyik legfontosabb emberi tulajdonságnak, hiszen ez 
alapozza meg az összes többit. Olyan döntések születtek az elmúlt időszakban részben 
az állami vagyonnal való gazdálkodással, részben az állami tulajdonban lévő társaságok 
működési hatékonyságának növelésével kapcsolatban, amelyek - nyugodtan 
mondhatom - évtizedes hiányt pótoltak.  

Már korábban is sokat beszéltünk arról, hogy az állam jó gazda vagy rossz gazda, 
ez a vita a mai napig fennáll az ellenzéki, illetve a kormánypárti képviselők között. Én 
azt gondolom továbbra is, hogy az állam jó gazdája lehet az állami vagyonnak és az 
állami tulajdonú vállalatoknak akkor, hogyha hatékonyan tudja üzemeltetni azokat. 
Fontosak azok a lépések, amelyek az állami vállalatok integrációja kapcsán 
megtörténtek az elmúlt időszakban, azok az eredmények, amelyeket a 
hatékonyságnövelésben, az eredményesség növelésében elértek, és még egyszer 
mondom: mindezt egy olyan időszakban, amikor a pandémia súlyosan érintette 
valamennyi ágazatot. Úgyhogy először is szeretnék gratulálni a miniszter asszonynak 
és kollégáinak ahhoz, hogy sikerült egy olyan vállalati tulajdoni kört életben tartani, 
amely nagyon fontos alapszolgáltatásokat végez a magyar emberek számára, közel 
60 ezer embernek ad munkát, és ennek ellenére semmilyen érdemi fennakadás nem 
volt a szolgáltatások területén az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy ez nagyon 
nagy erény és nagyon komoly segítség volt az egész magyar társadalomnak. Hogy ez 
alatt az időszak alatt sikerült ezeket a lépéseket meglépni, és hogy ezeknek már látható 
eredményei vannak, azt gondolom, az is egy nagyon fontos dolog, és azok a jövőbeli 
célok, amelyeket a tárca megfogalmazott, és amelyeket nyilvánvalóan a kormány is 
támogat, azok pedig, én azt gondolom, hogy mind az innováció területén, mind a 
fenntarthatóságot illetően, illetve a zöldítést illetően abszolút méltányolható és 
abszolút támogatható irányok.  

Az, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodás milyen eredményeket hozott, és 
hogy azok a tulajdonszerzések a korábban privatizált stratégiai vállalatoknál, 
különösen az energetikai szektorban milyen eredményt hoznak, nem beszélve 
egyébként a bankok fúziójáról, megmentéséről - mert azt se felejtsük el, hogy a mostani 
bankfúzióban szereplő kereskedelmi bankok közül kettő is olyan volt, amely éppen a 
működésképtelenség határát súrolta -, tehát ezeknek a megmentése és magyar állami 
kézben tartása rendkívüli módon segítette és segíti a gazdaság újraindítását. Elég csak 
a 2008-2009-es pénzügyi, majd gazdasági válságra visszaemlékeznünk, amikor a 
Magyarországon működő külföldi vállalatok - beleértve a bankokat is - első döntése az 
volt, hogy kiszivattyúzták a forrásokat Magyarországról, és az anyavállalatokhoz vitték 
vissza érthető módon, hiszen mindenki arra törekedett, hogy az anyavállalatokat tudja 
menteni, azokat tudja életben tartani. Ebben az esetben is megmutatta a mostani 



23 

válság, hogy hazai kézben kell tartani a stratégiai vállalatokat nemcsak a pénzügyi 
szektorban, hanem a termelőszektorban is - itt most elsősorban az egészségügyi 
gépeket, illetve felszereléseket gyártó vállalatokra gondolok -, mert láthatóan akkor 
tudjuk a hazai igényeket kiszolgálni, hogyha döntően magyar tulajdonú vállalatok 
képesek előállítani ezeket az eszközöket és ezeket a gépeket.  

Arról, amit az ellenzék próbál most különösen támadni, a felsőoktatás 
átszervezéséről, arról a modellváltásról, amely a felsőoktatásban zajlik, éppen tegnap 
este is volt alkalmam részt venni egy vitában a Költségvetési bizottság elnökével - 
tudom, hogy a miniszter asszony a meghallgatását éppen a Költségvetési bizottságnál 
fogja folytatni, tehát nyilván majd ott is előkerül ez a kérdés.  

Ez egy teljes vakvágány, amit az ellenzék feszeget. Nyilván Szakács képviselő úr, 
ráadásul jogász, tehát pontosan tudja, hogy egy alapítvány a vagyonával hogyan 
gazdálkodhat. Az alapítói vagyont nem adhatja el, az alapítói vagyonból származó 
bevételeket pedig csak és kizárólag felsőoktatási célokra, a felsőoktatás fejlesztésére 
fordíthatja. Tehát az, amikor arról beszélnek, különösen úgy, hogy fideszes 
párfunkcionáriusok vagy fideszes - hogy is fogalmazott a képviselő úr? (Dr. Szakács 
László: Pártkatonák!) - pártkatonák ellopják az állami vagyont, ez több oldalról is 
sántít. Nem tudom, hogy hogy lehet fideszes párkatonának nevezni Magyarország 
legnagyobb bankjának elnök-vezérigazgatóját vagy Európa egyik legnagyobb 
vállalatának elnök-vezérigazgatóját, vagy a Magyar Szocialista Párt korábbi házelnök 
asszonyát. Tehát azért itt vannak fogalombeli problémák, amiket tisztázni kell.  

Mindemellett, még egyszer mondom, jogilag abszolút nem állja meg a helyét ez 
a rágalmazás, hiszen az alapítói vagyon nem eladható, annak a hozadékai csak és 
kizárólag a felsőoktatás fejlesztését szolgálhatják. Én azt gondolom, hogy a kormány 
jól döntött, amikor ezt a javaslatot hozta, és a parlament is jól döntött, amikor az ezzel 
kapcsolatos törvényeket a múlt héten elfogadta.  

Tehát összefoglalva, miniszter asszony, szeretném elismerésemet kifejezni az 
elmúlt időszakban végzett tevékenységéért. Még egyszer mondom, különösen a 
pandémia időszakában, ebben a nehéz időszakban sikerült elérni azt, hogy az állami 
vállalatok fennakadás nélkül tudták a szolgáltatásokat nyújtani sok millió honfitársunk 
részére, illetve azok az átalakítások, amelyek megtörténtek az elmúlt időszakban és már 
most látható eredménnyel jártak, bízom abban, hogy ez a lendület, ez az elszántság és 
ez a képesség, tudás, amivel eddig ezeket a folyamatokat koordinálták, a későbbiekben 
is ugyanezeket az eredményeket hozza.  

Úgyhogy nemcsak önnek, hanem az államtitkár kollégáinak, illetve a 
minisztériumban dolgozó valamennyi kollégájának köszönjük az elmúlt időszak 
áldozatkész munkáját, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen, hogy eljött a 
bizottság ülésére.  

A bizottság 1. napirendi pontját ezzel lezárjuk, és áttérünk a 2. napirendi 
pontunkra. A miniszter asszonynak és az államtitkár hölgynek, uraknak köszönjük 
szépen az aktív részvételt. (Rövid szünet.) Köszönöm szépen képviselőtársaim 
türelmét, folytatjuk a munkánkat. 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar 
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. 
törvény módosításáról szóló T/15984. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a napirendünk 2. pontjára, melynek keretében a Magyar Export-
Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitájára kerül sor.  
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Képviselőtársaimnak javaslom, hogy szokás szerint két szakaszban tárgyaljuk a 
vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem látok ilyet. A bizottság 
egyhangú döntéssel döntött a megfelelőségről. 

A törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem érkezett, a 
bizottságunk nem kíván megfogalmazni módosítást a törvényjavaslattal kapcsolatban, 
ezért a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki a javaslatot elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 8 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 4 nem. 8 igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a részletes vita 
lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Aki 
támogatja a javaslatomat, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez így 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Így a 2. napirendi 
pontot lezárjuk. 

A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a 
pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú 
törvénymódosításokról szóló T/15973. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében a fedezett kötvények 
szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő 
jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitájára 
kerül sor. A kormány részéről dr. Zsolnai Aliz főosztályvezető asszony van jelen, 
köszöntöm a Pénzügyminisztérium képviseletében.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a 
részletes vitát. Van-e ez ezzel kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
nincs.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
jogszabály megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem látok ilyet. A bizottság egyhangúlag döntött a 
megfelelőségről. 

Képviselői módosító indítvány nem érkezett a törvényjavaslathoz. A 
bizottságnak van egy módosító indítványa, amelyet képviselőtársaim megkaptak. 
Kérdezném a főosztályvezető asszonyt, hogy van-e tárca-, illetve kormányálláspont a 
bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatban. 

 
DR. ZSOLNAI ALIZ főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 

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

módosító indítvány benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A bizottság egyhangú döntésével úgy döntött, hogy ezt a módosító 
indítványt benyújtjuk. Köszönöm szépen a főosztályvezető asszonynak a segítséget. 

Ezek után javaslatot teszek a részletes vita lezárásra. Aki a javaslatomat 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény? 
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(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem láttam ilyet. A bizottság egyhangú 
döntésével döntött a részletes vita lezárásáról.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról szavazunk. Aki a jelentés 
elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem láttam ilyet. A bizottság 
egyhangú döntésével döntött a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Így a 3. 
napirendi pontot lezárjuk. 

A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó 
adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 
T/15996. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, melynek keretében a pénzügyi és egyéb 
szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitáját kell 
lefolytatnunk. A kormány részéről köszöntöm a bizottság ülésén Pálfiné dr. Sipőcz Rita 
főosztályvezető asszonyt és kollégáját.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy ez esetben is két szakaszban folytassuk a 
részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
nincs.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
jogszabály megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem látok ilyet. A bizottság 
egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. 

Képviselői módosító indítvány ugyan nem érkezett, a bizottságnak azonban van 
egy módosítóindítvány-tervezete, erről kérdezem, hogy van-e tárca-, illetve 
kormányálláspont. 

 
PÁLFINÉ DR. SIPŐCZ RITA főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Igen, a 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja 

képviselőtársaim közül a javaslat benyújtását? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ma igen nagy az összhang a 
bizottságban, ezt külön köszönöm az ellenzéki képviselőtársaimnak is. De nem 
véletlen, mert ilyen kitűnő javaslatokat érdemes támogatni. Így a bizottság egyhangú 
döntésével döntött a módosító indítvány benyújtásáról. 

Javaslatot teszek ezek után a részletes vita békés lezárására. Aki a javaslatomat 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, 
hogy továbbra is tart az igen erős összhang: egyhangú döntésével a bizottság a részletes 
vita lezárásáról döntött. 

Végül nem marad más hátra, mint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadása. 
Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény és tartózkodás nélkül a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadta. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltak. Így a 4. napirendi pontot 
lezárjuk.  

Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz 
ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
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végrehajtásáról szóló T/15994. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A főosztályvezető asszony után Besesek Botond helyettes államtitkár úr lesz a 
kormány képviselője a következő napirendi pontunknál, melynek témája az Unió 
területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 
1889/2005-ös EK-rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672-es európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. 

Javasom képviselőtársaimnak, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a 
részletes vitát. Van-e kifogásuk ez ellen? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. 

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

A részletes vita második szakaszában módosító indítványokról kell döntenünk. 
Képviselői módosító indítvány ehhez a törvényjavaslathoz sem érkezett, a bizottságnak 
azonban van egy módosítóindítvány-tervezete. Kérdezem az államtitkár urat, hogy 
van-e tárca- vagy kormányálláspont ezzel kapcsolatban.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a tárca támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki 

az, aki támogatja a módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú döntéssel a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Ezek után a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki a javaslatomat 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem láttam ilyet. A bizottság 
egyhangú döntéssel döntött a részletes vita lezárásáról. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Aki 
támogatja a javaslatomat, kérem, jelezze!(Szavazás.) Köszönöm szépen. A részletes 
vitáról szóló jelentést is egyhangú döntésével fogadta el a bizottság. Köszönöm szépen 
az államtitkár úrnak és kollégájának, hogy rendelkezésünkre álltak, így az 5. napirendi 
pontot lezárjuk. 

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/15992. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 6. napirendi pontunkra, amelynek keretében az egyes közlekedési 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját tárgyaljuk. Az 
ITM részéről Tóth Péter helyettes államtitkár urat kérem, hogy foglaljon helyet az 
előterjesztői asztalnál. (Megtörténik.)  

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

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének megfelel a törvényjavaslat. Kérem, 
aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. 

A részletes vita második szakaszában a módosító indítványokról kellene 
döntenünk, de miután se egyéni képviselői indítvány nem született, se a bizottság nem 
fogalmazott meg módosító indítványt, így a részletes vita lezárására teszek javaslatot. 
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Ki az, aki a javaslatomat elfogadja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 11 igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vitát lezárta.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 11 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadta.  

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a megjelenést. A 6. napirendi pontot 
ezzel lezárjuk. (Tóth Péter távozik az ülésről.) 

Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/15999. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 7. napirendi pontunkra, amelynek keretében egyes energetikai és 
közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitájára kerül sor. Köszöntöm Kádár Andrea helyettes államtitkár asszonyt és 
kollégáját, és köszönöm, hogy helyet foglaltak az előterjesztői asztalnál.  

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. 
Kérdezem, hogy van-e kifogás ez ellen. (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

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

A részletes vita második szakaszában a módosító indítványokról kell 
szavaznunk. Képviselői módosító indítvány nem érkezett a törvényjavaslathoz, viszont 
a bizottságnak van egy módosítóindítvány-tervezete. Az államtitkár asszonyt 
kérdezem, hogy van-e erről tárca- vagy kormányzati álláspont.  

 
KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Még nem tudok kormányzati álláspontot vagy 
tárcaálláspontot mondani. 

 
ELNÖK: Nincs kormányzati álláspont (Kádár Andrea Beatrix: Még nincs.), 

köszönöm. (Kádár Andrea Beatrix: Köszönöm.) Ettől függetlenül egy kitűnő 
javaslatról beszélünk, úgyhogy én javaslom képviselőtársaimnak, hogy bátran 
támogassák a benyújtását. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslat 
benyújtását. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 4 nem. 9 igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a módosító 
indítvány benyújtásáról döntött.  

Ezután javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Ki az, aki a javaslatomat 
támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 9 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. 9 igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a 
részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki a 
javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 
igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 4 nem. 10 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta.  

Ezzel a 7. napirendi pontunkat lezárjuk. 



28 

A menstruációs szegénység visszaszorítása érdekében az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
T/15330. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amely már tárgysorozatba vételről 
szól. 8. napirendi pontként a menstruációs szegénység visszaszorítása érdekében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kellene döntenünk, a törvényjavaslatot Hohn 
Krisztina és képviselőtársai nyújtották be. Kérdezem, hogy van-e az előterjesztő 
képviselők közül bárki, aki jelen van. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok senkit az 
előterjesztők közül.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a javaslat tárgysorozatba vételét 
támogatja. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság a 
tárgysorozatba vételt nem támogatta.  

Így a 8. napirendi pontot lezárjuk.  
Az eredeti napirendi előterjesztés 9. napirendi pontját az előterjesztők kérése 

alapján levettük a napirendről. 

Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2021. évi II. törvény módosítása címmel 
benyújtott T/15638. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így most az eredetileg megküldött 10., de a módosítással elfogadott napirend 9. 
pontjára térünk át, amelynek keretében az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat, képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk, a törvényjavaslatot Dudás Róbert és Nunkovics Tibor képviselő urak 
nyújtották be. Köszöntöm Dudás Róbert képviselő urat, és előterjesztőként meg is 
adom önnek a szót. 

 
DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Köszönöm, hogy lehetőségem van a Gazdasági bizottság előtt ezen 
előterjesztésről beszélni. A módosító javaslatunk célja az, hogy valóban megvalósuljon 
az a körkörös gazdálkodás, amely irányba egyébként nemcsak hogy a magyar kormány 
kifejtette a pozitív véleményét, és komoly lépéseket ígért, de ugyanakkor az Európai 
Unió részéről is az előttünk álló hétéves pénzügyi ciklus kiemelt prioritásai között van.  

Megítélésünk szerint a februárban elfogadott törvény nem teszi meg a megfelelő 
lépéseket ebbe az irányba, olyannyira, hogy sokkal inkább ellehetetleníti; mint ahogy 
ellehetetleníti a piaci szereplők versenyben maradását és helyzetét is. A jelen állás 
szerint szakemberek felmérése alapján 30-40 ezer személyről beszélünk, aki olyan 
munkavállaló, aki ebben a szektorban vállal munkát, és az állami koncesszor 
létrehozásával ezen szereplők léte, létjogosultsága válhat kérdésessé.  

Az önök előtt is fekvő módosító javaslat - amelynek a részleteibe nem kívánok 
belemenni - egy olyan szakmai vélemény alapján született meg, amelyet egyébként 
törvényellenesen az ez év februárban elfogadott törvény kapcsán a kormány 
elmulasztott megtenni, hiszen erre egyébként nemcsak hogy módja lett volna, hanem 
kötelessége is lett volna mindezt megtenni.  

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tanács minden parlamenti párt 
frakciójának, annak frakcióvezetőjének elküldte a szakmai érvelését ezen 
törvényjavaslattal kapcsolatban. A Nunkovics Tibor képviselőtársammal benyújtott, 
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önök előtt fekvő módosító javaslat ez alapján született, tehát ez nem politikai 
érveléseket és ez irányú kritikákat fogalmaz meg, hanem a szakértők véleményére 
alapozva kérem önöket, hogy támogassák a módosító javaslatunkat annak érdekében, 
hogy a hulladékgazdálkodási szféra ténylegesen megfelelő módon tudjon a jövőben is 
működni, hogy a 30-40 ezer ember, munkavállaló számára létbiztonságot biztosítson, 
egyébként pedig hogy a hazánkban élő tízmillió magyar számára megfelelő módon 
tudja biztosítani ezt az ágazatot és ezt a szolgáltatást.  

Még egyszer köszönöm a lehetőséget, és kérem, támogassák a módosító 
javaslatomat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, a szóbeli kiegészítést. 

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdésük az előterjesztőhöz. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 4 igen. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 10 nem. 4 igen 
szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt.  

A képviselő úrnak köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottsági ülésre, és 
segítette a munkánkat. Így a módosított napirend 9. napirendi pontját lezárom.  

A vagyonkezelő alapítványok közbeszerzési kötelezettségének 
megteremtése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény módosításáról szóló T/15665. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 10. napirendi pontra, amelynek keretében a vagyonkezelő 
alapítványok közbeszerzési kötelezettségének megteremtése érdekében a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, a törvényjavaslat Tóth Bertalan és Szabó 
Sándor képviselő urak önálló indítványa. A képviselő urakat nem látom az 
ülésteremben, ezért a bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba 
vételt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem. 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság a javaslatot nem 
vette tárgysorozatba.  

A 10. napirendi pontot így lezárjuk.  

A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának a koronavírus-
járványra tekintettel kapcsolatos rendkívüli szabályairól szóló 
T/15766. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 11. napirendi pontra térünk át, amelynek keretében a Széchenyi Pihenő Kártya 
felhasználásának a koronavírus-járványra tekintettel kapcsolatos rendkívüli 
szabályairól szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, a 
törvényjavaslat Tóth Bertalan és képviselőtársai önálló indítványa. Szakács László 
képviselő úr is a benyújtók között van, gondolom, hogy ön fogja képviselni a 
benyújtókat. Így Szakács képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr, nem 

élek vissza a türelemmel. Három dolgot kértünk, ebből kettőt teljesítettek, egy maradt 
ki ezek közül, az, hogy Széchenyi Kártyával lehessen élelmiszerboltban vásárolni és 
fizetni. Azt kérem szépen, hogy ezt támogassák, hogy minél könnyebben fel tudják 
használni az emberek az ideérkező összegeket. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdésük 
az előterjesztőkhöz. (Senki nem jelentkezik.)  

A kormány időközben dolgozik, hála a jóistennek, a pandémia 
következményeinek a kezeléséért, most elsősorban a gazdaság és az egész társadalmi 
élet újraindításáról van szó. Éppen ezért a SZÉP-kártya felhasználása lehetőségeinek a 
körét is módosította és az átvezetésről már korábban született döntés. Tehát amiket 
javaslatként a képviselő úr és képviselőtársai megtettek, azok részben már okafogyottá 
váltak, de természetesen annál bővebb körben gondolkodtak a képviselő kollégák, mint 
amilyen döntések eddig megtörténtek. Mi azt gondoljuk, hogy a kormány által 
meghozott döntések ebben a témakörben a lehetőségekhez mérten elegendőek voltak. 

Kérdezem, hogy képviselőtársaim közül ki az, aki az indítvány tárgysorozatba 
vételét támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 4 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság az 
indítványt nem vette tárgysorozatba. Így a 11. napirendi pontot is lezárjuk. 

Egyebek 

12. napirendi pont, egyebek. Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek 
kérdése vagy felvetése. (Senki sem jelentkezik.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, akkor megköszönöm képviselőtársaimnak a mai ülésen való 
részvételt, azt, hogy biztosították a határozatképességet. Mindenkinek szép és 
eredményes napot kívánok! Vigyázzanak magukra! A bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 02 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Molnár Emese és Farkas Cecília 
 


