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Napirendi javaslat  
1. Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8989. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

  
2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Fejér Andor (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Tóth Csaba (MSZP) 
Balla Gergő (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

Szabó Zsolt (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
  
 
 

Meghívottak részéről  
Hozzászóló  
 
 Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait. Mostanában gyakran találkozunk, és ezek mindig jó szakmai 
konzultációkat tesznek lehetővé. A mai ülésünk határozatképes.  

Két napirendi pontunk van. Ebből az első az egyes törvényeknek a pénzügyi jogok 
biztosával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/8989. számon, a módosító 
javaslatok megvitatása, a második napirendi pontunk az egyebek. Aki egyetért, kérem, 
szavazza meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendjét. Így hozzákezdhetünk a munkához, amely szerint az első napirend keretében 
üdvözlöm nagy örömmel Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár urat, aki a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőjeként segít abban, hogy a tárca vagy a kormányzati álláspont 
megismertetésével a döntéseinket segíti meghozni.  

Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8989. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Tisztelt Bizottság! Négy ajánlási pontunk van, mint első helyen kijelölt bizottság a 
jogkörünkből adódóan is mind a négy ajánlási pontot megtárgyalnánk. Ennek nyomán először 
meg fogom kérdezni a kormány képviselőjét, majd azt követően, ha van az ajánlási pontokkal 
kapcsolatban kérdés, annak adok helyet, aztán dönteni fogunk.  

Az 1. ajánlási pontot Simon Gábor és Tóth Csaba képviselő jegyzi. Szeretném a 
kormány vagy tárcaálláspontot megkérdezni. Államtitkár úr, öné a szó! 

 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó 

reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a szót. Elöljáróban annyit tudok mondani, 
hogy tárcaálláspontot tudok ma csak képviselni, kormányálláspontot ma még nem. A 
tárcaálláspont szerint nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Értettem. Aki támogatja, az kérem, emelje meg a kezét. (Szavazás.) Ez 3. 

Köszönöm szépen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 9. Az egyharmadot sem kapta meg, a 
szükséges döntést meghoztuk.  

A 2-es ajánlási pont, dr. Kiss Sándor és Z. Kárpát Dániel képviselő urak módosító 
javaslata.  

 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 9 nem, az 

egyharmadot sem kapta meg. 
A 3-as pont dr. Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslata. Tárcaálláspont?  
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 9 nem, az 

egyharmadot sem kapta meg. 
A 4-es ajánlási pont Spaller képviselő úrnak a remek módosítója. A tárca álláspontját 

szeretném megkérdezni. 
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ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Ugyan most nincs itt Spaller képviselő úr, de ha megengedik, csak egy 

kérdést vagy javaslatot hadd tegyek fel. Én láttam éjszaka, amikor felkerült a honlapra, hogy 
gyakorlatilag ez a módosító javaslat korábban a tárca által nagyon szigorúan és nagyon precíz 
kritériumrendszerrel megszabott feltételeket enyhíti jelentős mértékben. Kiveszi a jogász vagy 
közgazdász, kiemelkedő elméleti tudással vagy gyakorlattal rendelkező kitételt. Ilyen 
értelemben nem értem a tárcának azt az alapvetését, hogy miért változtatta meg az eredeti 
véleményét. Ha nem haragszik, államtitkár úr, én hadd kérdezzek vissza, mert így kilóg az 
önök eredeti javaslatából ez a javaslat.  

 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a lehetőséget. Én visszacsatolnék arra, amit az elnök úr tegnap mondott a 
bizottsági ülésen, hogy az ön számára, akkori vélemények szerint nagyon szigorúnak tűnt ez 
az egész kritériumrendszer, és hogy ön szerint ez már valakire van szabva. Mi úgy gondoljuk, 
hogy ennek a kritériumrendszernek a némi fellazítása azt teszi lehetővé, hogy egy nagyobb 
terítés legyen ennek a miniszteri biztosnak a kinevezéséhez. 

 
ELNÖK: Alelnök úré a szó, aztán én is kérek szót. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen. Ezek szerint, elnök úr, azért került fel 

ez a módosító javaslat fel éjszaka, mert vártuk, hogy ön ezt nem javasolja, viszont az ön 
kérése volt az előző bizottsági ülésen, aztán mi megtettük, úgyhogy reméljük, hogy támogatni 
fogja ezt az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon aranyosak a képviselőtársak. (Derültség.) Én 

szeretném jelezni, nem azt kértem, hogy képzettség nélküli legyen, hanem azt vettetem fel, 
hogy ha nagyon precízen vagy sehogyan nem szabályozzuk, mind a kettőnél kilóg a lóláb. Én 
konzekvens szeretnék lenni. Ha önök ezt nagyon szigorúan végigszabályozták, tételesen, még 
azt is, hogy milyen összeférhetetlenségi szabályok vannak, akkor viszont nem tudom 
elképzelni a pénzügyi jogok ombudsmanát, hogy egyébként a szakterületen nem rendelkezik 
szakismerettel. Tehát egy általános felsőfokú végzettség, az azt jelenti, hogy mondjuk, bár 
tegnap este a vitában az dominált erősen, hogy elsősorban oktatási célú feladatai lesznek, 
tehát a fogyasztóvédelmi ismeretek, felkészülés stb. terén, nyilvánvalóan egy pedagógus 
kolléga esetében ez egy alkalmas feltétel, mégis azt gondolom, hogy a jogász vagy 
közgazdász azért kellene ehhez a tudáshoz, azért olyan specifikus ismeretekkel rendelkezik, 
ami segíti. 

De megértettem, alelnök úr, és utána lezárnám. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Csak azt szeretném mondani, elnök úr, hogy amit ön kér, 

azt nem zárja ki ez a javaslat. Bővíti a lehetőségeket a választható személyek között. Nem 
zárja ki a végzettség azt, hogy valakinek jogász felsőfokú végzettsége legyen vagy 
közgazdász legyen.  

 
ELNÖK: Megértettem és az irántam való kiemelt figyelmet és bizalmat is. Ennek 

jegyében, aki támogatja a módosító javaslatot, az kérem, most tegye fel a kezét. (Szavazás.) 
10 igen, 2 tartózkodással elfogadtuk. A bizottság támogatta ezt a remek javaslatot.  

Ezzel végigértünk az ajánlási terven és a fő napirendi pontunkon is.  
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Egyebek 

Marad az egyebek napirendje, amiben úgy látom, hogy a szokott hétfői napon fogunk 
találkozni, addig pedig mindenkinek jó munkát kívánok. Illetve ne felejtsük el, hogy a héten 
több olyan napirend van, amiben a bizottság is érintett, a holnapi és a mai plenáris ülésen is. 
Köszönöm nagy tisztelettel a reggeli részvételt, a bizottsági ülést ezzel lezárom. Érdemben 
elvégeztük a munkánkat.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 48 perc) 

 

Simon Gábor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


