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Napirendi javaslat  
 
1. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) 
 (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
 (Általános vita) 
 
2. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 

egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, új/átdolgozott változat a 
T/9773. szám helyett) 

 (A módosító javaslatok megvitatása) 
 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
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Szilágyi György (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Zsigó Róbert (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
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Hozzászólók  
 
Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Kanyó Lóránt István főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Miavecz Adrienn osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése és elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Kérem a képviselőtársaimat, akik részt vesznek a bizottsági ülésen, 
hogy legyenek kedvesek helyet foglalni, hogy el tudjuk kezdeni a bizottság munkáját. 
(Megtörténik.) Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. 
A bizottság határozatképes, mind ellenzéki, mind kormánypárti oldalon kellő számban 
képviseltetik magukat a bizottság tagjai, így nincs akadálya, hogy a mai bizottsági ülésünket 
megtartsuk. 

A bizottsági ülést eredendően három napirendi ponttal hívtam össze. Az 1. napirendi 
pont a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló T/10383. számú törvényjavaslat, Németh 
Szilárd István képviselő úr önálló indítványa. Jelen pillanatban a Gazdaság és informatikai 
bizottság a tárgysorozatba-vételről dönt. Ennek figyelembevételével, azt hiszem, nem vállalok 
nagy kockázatot, ha azt mondom, az általános vitára való alkalmasságban fogunk ajánlást 
tenni. 

A 2. napirendi pont keretében az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak 
a megvitatása fog megtörténni.  

A 3. napirendi pont az „Egyebek”. 
A bizottságnak van-e ehhez képest más javaslata? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor azt kérem, döntsünk a napirendről. Aki egyetért a napirenddel, kérem, 

szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai 
napirendünket. 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) (Németh 
Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Általános vita) 

Ennek keretében az 1. napirendi pont tárgyalása során általános vitára való 
alkalmasságról fogunk dönteni egy konzultációt, vitát követően, amely a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló T/10383. számú törvényjavaslatról szóló előterjesztésről fog 
megtörténni. 

Az általam kapott információk alapján az előterjesztőt Szabó Zsolt alelnök úr fogja 
képviselni. Őt fogom megkérni, hogy előterjesztőként szóljon hozzá. Úgy tudom, a kormány 
is képviselteti magát, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről a helyettes államtitkár úr, 
illetve a főosztályvezető úr. Szeretném kérni, hogy amennyiben van véleményük, észrevételük 
az előterjesztéssel kapcsolatban, szívesen veszi a bizottság, ha a vitában elmondják. Az 
ügyrend alapján azt is megtehetik, hogy a képviselői előterjesztésről nem mondanak 
álláspontot. Meg fogom kérdezni, és majd eldöntik ennek kapcsán, hogy melyik megoldást 
választják. 

Ha mindenki készen áll, az előterjesztő képviseletében Szabó Zsolt alelnök urat fogom 
megkérni arra, hogy a szóbeli kiegészítést tegye meg. Azt követően megnyitjuk a vitát, ahol 
mindenkinek érdemben lesz megszólalási lehetősége. A vita elején fogom megszólítani a 
kormányt. Képviselő úr, alelnök úr, öné a szó. 

 

Szabó Zsolt (Fidesz) hozzászólása 

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is a 
mai bizottsági ülésünkön résztvevőket és megjelenteket. A rezsicsökkentés végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslat található az előterjesztésünkben az 1. számú napirendi pontban. Az 
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előterjesztés indoka az, hogy az energiaszolgáltatások tekintetében Magyarországon ma nincs 
valódi verseny, hiszen az állampolgárok jogai és lehetőségei rendkívül korlátozottak, a 
választási lehetőségeik nem minden esetben vannak meg, illetve biztosítani kell, hogy 
megfelelő mértékű és alacsonyabb rezsidíjakkal tudjon működni az energiaszolgáltatás. 

Indokolatlanul magasak a lakosság terhei, ezért a kormány célul tűzte ki egy korábbi 
törvény keretében, hogy az életszínvonal javítása érdekében a rezsi csökkentésre kerül. A 
végrehajtási törvényre, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslatra azért van 
szükség, mert néhány pontban az energiaszolgáltatók nem úgy értelmezik a jogszabályi 
kereteket, mint ahogy a törvényalkotó eredeti szándéka volt. Mi képviselőként úgy látjuk, 
hogy ezt helyre kell tennünk. 

Ez a néhány pont egész konkrétan a következő. A víziközmű-szolgáltatók esetében 
egyrészt szabályozzuk szintén a számla formátumát és megjelenését, valamint a szolgáltatási 
díjak és járulékos költségei tekintetében 2013. július 1-jétől nem engedjük, hogy meghaladja a 
január 1-jei értéket. Továbbá a gáz-, villamos- és távhő-szolgáltatási díjak esetében a 
novemberi számlákhoz képest január 1-jétől legfeljebb a korábbi számla 90 százalékát lehet 
elszámolni. Mindezek ellenőrzésére és felügyeletére a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot 
bízzuk meg, tehát ennek a rendszernek a felügyeletére.  

A közüzemi számlák esetében valamennyi szolgáltatónak kötelessége lesz, hogy a 
Fogyasztóvédelmi Hatóság felé jelentést tegyen, jelentéssel éljen. Amennyiben ezt nem teszi 
meg, vagy pedig a szerződésszegés rá bizonyítható, abban az esetben tízezer forint kötbért 
tartozik valamennyi fogyasztó részére megfizetni. A szándék tiszta és egyenes. A rezsiket, 
rezsiszámlákat csökkenteni kell, és a 10 százalékos mértéket azt elfogadva rendeznie kell. 
Azok az érvek, amelyek időközben felmerültek a különböző közszolgáltatók részéről, 
gazdaságilag, közgazdaságilag nem valódi érvek. Ennek ellentmond az, hogy a mérleg szerint 
megképződött eredmény, amely évről évre megképződik és amit részben osztalékkifizetésre, 
részben pedig a társaságok feltőkésítésére használnak, ez az összeg messze fedezetet nyújt, és 
messze többletet jelent ahhoz képest, amilyen magas áron Magyarországon ma az energiát és 
a különböző közüzemi szolgáltatásokat számlázzák és kezelik. 

Még talán annyit, hogy összehasonlítva a ma a magyar családok rezsire fordított 
összegét bármelyik nyugat-európai országgal, aránytalanul magasnak tartjuk, egy-egy család 
jövedelmének közel 20 százalékát kell rezsire fordítani. És ami a jövő ebben a témakörben, 
hogy egyre nagyobb mértékben nő azon családok köre, akik a rezsit nem tudják fizetni, és 
maguk a társaságok is - amelyek szolgáltatnak - gondban vannak, hiszen ezeknek a pénzügyi 
rendezése és behajtása számukra nem túl könnyű dolog, tehát eleve veszteséget könyvelnek el 
ezáltal. Így mindenképpen fontosnak tartjuk egy alacsonyabb szintű rezsi kiszámlázását és az 
ebben történő elszámolást. 

Azt is jelzem, hogy a képviselők szándéka, hogy a jelenlegi 10 százalékos mérték 
további növelésre kerüljön. Most rendezett piaci körülményeket szeretnénk teremteni és ezt a 
rendszert kiépíteni. Megnézzük, hogy milyen következtetések és eredmények várhatók ebből. 
Úgy gondolom, hogy körülbelül ez egy féléves időszak, és fél évet követően ismételten 
szeretnék mindenképpen visszatérni a rezsicsökkentés kérdésére. Köszönöm szépen. Ha 
felmerül bármilyen kérdés, nagyon szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úrnak mint előterjesztőnek a szóbeli 

kiegészítést. Megadom a lehetőséget a kormányzat képviselőinek, hogy ha élni kívánnak a 
lehetőséggel, akkor az előterjesztésről alkossanak véleményt. Önöké a szó. A jegyzőkönyv 
kedvéért kérjük szépen a becsekkolást. Tessék parancsolni! 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Horváth Attila Imre vagyok, az NFM helyettes államtitkára. Az alelnök úr által elmondottak 
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után igazából érdemben ezt a törvényjavaslatot bemutatni nem kívánjuk. A tárca támogatja a 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben a konzultáció során van igény, akkor 

nyilvánvalóan az államtitkár úrék még kapnak szót. Megnyitom a vitát, a konzultáció 
lehetőségét. Aki a bizottság tagjai részéről szólni kíván, annak megadom a szólás lehetőségét. 
Ki kíván élni a szólás jogával? Felváltva fogunk haladni az ellenzéki és a kormánypárti 
képviselők hozzászólásait tekintve. (Nincs jelentkező.) Ha nincs hozzászóló, akkor az első 
megszólalást magamra vállalom. Kérem, alelnök úr, hogy a Házszabály értelmében adjon szót 
számomra. 

 
(Az ülés vezetését Szabó Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megadom a szót. 
 

Kérdések, hozzászólások 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Fontos, hogy az 
előterjesztés tekintetében magának az előterjesztésnek a beltartalmához kapcsolódóan az 
előzményekről és némiképp a körülményekről is szót váltsunk. Ha az előzményeket is 
figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy 2010-ben a korábban meglévő, a háztartások 
részére nyújtott gáz- és távhő-ártámogatás megszüntetése történt meg. Ez egyébként a 
családok kétharmadának az irányába nyújtott támogatást. Ennek a támogatásnak a 
megszűnése, ami a kormányváltást követően történt, e családok esetében - több százezer 
családról beszélünk - azonnal 20 százalékos árnövekedést jelentett. Ugyancsak azt is látjuk, 
hogy az elmúlt időszakban a lakossági ügyfélkörben 17 százalékkal emelkedtek az 
energiaárak, a gáz ára elsősorban. 

Ezeknek az előzményeknek a figyelembevételével is igazán indokoltnak látjuk azt, ha 
van egyfajta visszajuttatás a lakosság irányába, mármint van ez a 10 százalékos csökkentés. 
Indokoltnak tartanánk, ha más eszközök igénybevételével is akár nagyobb rezsicsökkentés 
volna. Nagyobb rezsicsökkentés, de igazságosabb. Úgy vélem, és ez a frakciónk álláspontja 
is, hogy az nem igazságos, ha a nagyfogyasztók, a nagy lakossági fogyasztók esetében 
progresszívebben jelenik meg ez a csökkentés, mint mondjuk a kisnyugdíjas vagy az 
alacsonyabb keresetű családok esetében. Ha már igazságos rezsicsökkentésről beszélünk, 
akkor érdemes lenne figyelembe venni a rászorultságot, érdemes volna fenntartható módon 
elősegíteni a költségek mérséklését és olyan rezsicsökkentést, amely munkahelyek 
létrejövetelét teszi lehetővé. Mi erre tettünk javaslatokat korábban, akár a különböző 
szigetelés vagy egyéb programok elindításában, és olyan rezsicsökkentést, amely a 
költségvetés egyensúlyát fenntartja. 

Fontos egy dolgot pontosan látni. Miután itt nem szakmai érvek döntötték el, hogy a 
rezsicsökkentés meglesz, éppen ezért a javaslatot nem szakmai javaslatként kezeljük, hanem 
politikai javaslatként. Miután az általam említett előzmények alapján úgy látjuk, hogy a 
lakosságnak igenis kell csökkenteni a terheit, éppen ezért ezt a javaslatot támogatjuk, 
merthogy nem szakmai kérdésként kezeljük, hanem azok által, akik ezt előterjesztették, 
politikai kérdésként. Ha ez a lakosság tehercsökkenését jelenti, akkor ezt mi ebben a 
helyzetben támogatjuk. Akárhogy is számoljuk - és itt, a bizottságban is folytattunk erről 
vitát -, a kormányváltás óta körülbelül százezer forinttal többet fizet be egy átlagos család adó 
formájában - tranzakciós illeték -, amire azt mondták, hogy nem hárítják át, azonban éppen 
legutóbb a PSZÁF beszámolójából kiderült, hogy de igen, megtörtént az áthárítás. És még 
sorolhatnám tovább az egyéb válságadókat, amelyek mindegyike megjelent a lakossági 



 8 

költségben, ezért úgy látjuk, indokolt, hogy a lakosság terhei csökkenjenek, még ha 
szakmailag nem is a legjobb formát választják, mégis úgy gondolom, hogy támogatni fogjuk. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
(Az ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Visszaveszem az ülésvezetést. A kormánypárti oldalon Spaller képviselő 

úrnak adom meg a szót, utána következik Szilágyi képviselő úr. Mindenki szót kap, aki meg 
akar szólalni. Spaller képviselő úr, öné a szó. 

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Nagyon örülök annak, hogy 

úgy tűnik, most már minden párt beállt a rezsicsökkentés támogatása mögé. Mindenki látja, 
hogy ez az embereknek, a lakosságnak bizony jó. Hogy miért jobb ez a megoldás ahhoz 
képest, mint ami a szocialisták idején volt, ezt talán a legjobban úgy lehetne elmagyarázni, 
hogy a szocialisták adtak egy kedvezményt a lakosságnak, ami azt jelenti, hogy valaki 
befizette azt a rezsit a szolgáltatóknak, ergo a szolgáltatóknál a profit ugyanúgy megmaradt, 
ahogy korábban, csak a lakosság egy része kevesebbet fizetett, ámde a különbözetet viszont 
mindenki fizette adóból. 

A mostani kormány ezt most leegyszerűsíti, és azt mondja, hogy mindenki kevesebbet 
fizet, és a pénz a multik zsebéből, nem azt mondom, hogy teljesen eltűnik, hiszen ez ki lett 
számolva, hanem mérséklődik valamennyire, egy normális szintre. Azt gondolom, hogy ez a 
megoldás jó, és nagyon örülök neki, hogy fél év múlva vissza tudunk térni erre a kérdésre, a 
mostani tapasztalatokat összegezni tudjuk, és meg tudjuk nézni, hogy esetleg lehet-e még 
további lépéseket tenni. Én már előre azt is támogatom, de ezt mindenképpen. Köszönöm 
szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úré a szó. Hadd kérdezzem 

meg, hogy kíván-e még majd valaki szólni. (László Tamás jelentkezik.) Látom, képviselő úr, 
akkor még önnek is szót adok, ezt követően pedig a kormány is kérhet szót. Szilágyi György 
képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Örülök neki, hogy 

mind az MSZP, mind pedig a Fidesz arra tesz javaslatot jelen pillanatban is, hogy 
csökkenjenek a lakosság terhei. A problémát én csak abban látom, hogy mindenkinek volt 
lehetősége az elmúlt időszakban is arra, hogy ezeket a terheket csökkentsék. Sőt, véleményem 
szerint azt is meg kellene vizsgálni ezzel a törvénnyel együtt, hogy mi okozta, kik a felelősök 
azért, hogy ezeket a közműszolgáltatókat ilyen helyzetbe lehetett hozni, akik akár a 
privatizáció során, akár azzal, hogy eladták bizonyos emberek ezeket a közműszolgáltatókat, 
külföldi kézbe juttatták, sőt hagyták, hogy éveken keresztül súlyos milliárdokat vigyenek ki 
menedzsmentdíjként, ezek mind-mind fokozták azt, hogy a lakosság terhei ilyen mértékben 
megnövekedjenek. Véleményem szerint már rég el kellett volna kezdeni ennek a 
felülvizsgálatát, és meg kellett volna állapítani a felelősöket. Most nem szeretnék ebbe 
mélyebben belemenni, de én arra kérem a kormányt, hogy tegyen lépéseket annak érdekében 
is, hogy megtaláljuk azokat a felelősöket, akik ezt a jelenlegi helyzetet okozták. 

Azzal is egyetértünk, sőt azt hiszem, talán a Jobbik Magyarországért Mozgalom volt 
az első, amely ezt számokkal és tényadatokkal is bizonyította, hogy ez a rezsicsökkentés 
lehetne véleményünk szerint nagyobb mértékű is. Tehát örülök Spaller képviselő úr 
szavainak, hogy a későbbiek folyamán a kormány esetlegesen meg kívánja vizsgálni, hogy 
lehet-e még nagyobb mértékű a lakosság terheinek a csökkentése. Azt is támogatni fogjuk, 
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mint ahogy most is minden olyan lépést támogatunk, amely a lakosság érdekében születik, 
amely azt szolgálja, hogy a lakosság terhei csökkenjenek. 

Véleményünk szerint egy nagyobb mértékű csökkentés is szóba jöhetne, és arra 
hívnám fel a figyelmet, hogy ettől függetlenül ki kellene vizsgálni, hogy mi okozta ezt a 
jelenlegi helyzetet, és igenis meg kell találni azokat a felelősöket, akik előidézték azt, hogy a 
közműszolgáltatók kényük-kedvük szerint viselkedhettek ebben az országban. Itt nemcsak az 
számít, hogy adott esetben mennyi hasznot termeltek és vittek ki az országból. Azt is meg 
kellene vizsgálni, hogy ezek a közműszolgáltatók teljesítették-e azokat a szerződési 
kötelezettségeiket, amelyekkel fejlesztéseket kellett volna végrehajtani, hiszen ezeket a 
fejlesztéseket mi is támogatjuk. Nekünk is az az elképzelésünk, hogy vissza kellene venni 
ezeket a cégeket, és végre állami tulajdonban kellene működtetni. De egy óriási probléma 
lesz, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyeket az elmúlt években nem hajtottak végre, az 
államnak kell pótolnia. Tehát nemcsak hasznot vittek ki, hanem - mondhatjuk úgy - le is 
lakták ezeket a cégeket, és az adófizetők pénzéből kell, hogy megtörténjenek a fejlesztések, 
hogy legalább olyan állapotba kerüljenek ezek a közműszolgáltatók, hogy stabilan tudják 
biztosítani az energiaellátást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha jól látom, László Tamás képviselő úr jelezte még a 

hozzászólási szándékát. Kérdezem, hogy van-e még további hozzászólási szándék. (Nincs 
jelentkező.) A kormányzat részéről, államtitkár úr, kíván-e szólni? (Kanyó Lóránt: Nem.) Oké, 
akkor a reagálás után az előterjesztőnek adom meg a szót, aztán pedig dönteni fogunk. 
Képviselő úr, öné a szó. 

 
LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ez az első 

kormány, amely ennek a problémának a gyökerét ott kezeli, ahol keletkezik, vagyis a 
szolgáltatóknál. A jelen helyzetben nem értek egyet az elnök úr kijelentésével, hogy mi 
politikai kérdésként kezeltük a dolgot. Természetesen akként is, amennyiben az 
állampolgárok oldalára állunk, annyiban természetesen politikai kérdés. Annyiban szakmai 
javaslat, hogy az üzemgazdasági szempontok erőteljesebb érvényesülésére késztetjük a 
közműszolgáltatókat. A közszolgáltatási jelleg helyreállítását várjuk ettől az intézkedéstől. 
Egyetértek azzal, hogy ön azt mondja, hogy igazságosság, csak az a helyzet, hogy nem szabad 
összekeverni a dolgokat. Abban az esetben, ha a rezsicsökkentést a fogyasztáshoz viszonyítva 
javasoljuk, emellett van egy csomó egyéb lehetőség, amit figyelembe lehet venni az 
önkormányzatoknak, a kormányzatnak és vannak egyéb fórumok, ahol a rászorultság elvét 
érvényesíteni lehet. Ezt nem ebben az esetben kell érvényesíteni, és nem itt kell érvényesíteni. 

A XV. kerületben 1400 lakás felújítását végezzük, szerintem egészen példaszerű 
minőségben, 14-16 centiméter hőszigetelést alkalmazva. Ez ehhez a 10 százalékos 
rezsicsökkentéshez képest 20-30 százalékot jelent e lakások esetében. Javaslom, hogy ezt a 
programot figyeljük. Az egész rezsicsökkentési javaslat egyébként 2 millió ember számára 
jelenti - akik lakótelepen élnek - a legerőteljesebb hozadékot. A kormány különös figyelmet 
fordít rájuk. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy mindenki elmondta a számára 

legfontosabbnak gondolt megjegyzéseket, érveket az előterjesztéssel kapcsolatban. A 
lehetőség a reagálásra előterjesztőként alelnök úrnak van meg. Kérem, hogy tegye meg, utána 
pedig az általános vitára alkalmasságról fogunk dönteni. 
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Szabó Zsolt (Fidesz) válaszai 

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen az elhangzott véleményeket. Nagyon 
örülök annak, hogy minden frakció támogatja a kérdést. Úgy gondolom, hogy egy fontos 
kérdésről beszélünk. Ha megengedik, néhány dolgot kiemelnék gondolatilag, kicsit nyíltabb 
és tágabb értelemben vett közgazdasági szempontból. Az egyik: volt egy rendszer, a gáz és 
távhő kérdésköre, most viszont lesz egy rendszer, ami a villamos energia, a víz, a csatorna és 
a hulladék témaköre, sokkal szélesebb spektrum. Ennek nagyon tudunk örülni. 

A másik az emelkedés és az igazságosság kérdésköre. Én ezt nem értem, ugyanis én a 
következőképpen gondolkodom. Ha egy hajszálnyit segítünk a legkisebb fogyasztónak, az 
már neki nagy érték. Nem az a lényeg, hogy valaki háromezer forint engedményt vagy 
segítséget kap ezáltal, hanem hogy valaki kap havi ezer forintot, és éves szinten tizenkétezer 
forint megtakarításhoz jut hozzá. Egyébként csak jelzem, hogy mind a fogyasztásarányosság, 
mind a pénzügyi arányosság, mind pedig a támogatási arányosság szempontjából igazságos a 
rendszer. Utalnék egy dologra: a minimálbér-emeléssel érjük el azt, hogy pont az a réteg, 
amelyik viszonylag kevesebbet keres, kicsit stabilabb fogyasztó legyen.  

A másik dolog: hogy vállalkozói éra az energiaszolgáltatás, ez számomra nonszensz. 
Az energiaszolgáltatásban nincs nyereségtartalom. Az energiaszolgáltatás egy kommunális 
szolgáltatás mindenféle szempontból, akár a hulladék, a víz, a közmű, akár pedig az 
energiaszolgáltatás szempontjából. Ezen pénzt keresni, ezt nem tartom elfogadhatónak jelen 
pillanatban. Akár egy spanyolországi vagy egy francia rendszerben - de tudnék felhozni más 
rendszereket is példaképpen - ez egy picikét kiegyensúlyozottabban működik. Ők egyébként 
nem is értik ezt az 1995-ös gondolkodásmódot.  

Szilágyi úr gondolatára hivatkozva, igen, tudjuk, hogy van olyan energiaszolgáltató, 
amit úgy adtunk el, hogy teljesen mindegy, mennyi az anyagköltsége, ő az energiát 8 százalék 
haszonnal átadja a részünkre, és mi kötelesek vagyunk átvállalni. Ezt szeretnénk rendbe tenni, 
természetesen a jogállamiság keretein belül. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés támogatható. 

Kérem, hogy a szavazásnál is általános vitára találják alkalmasnak a képviselőtársaim. 
Köszönöm szépen. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. 
Aki az előterjesztést általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Előzetes jelzés alapján Spaller képviselő úr vállalkozik arra, hogy a színes, sok érvet 
felvonultató vita elemeit megjeleníti mint többségi előadó. Ha a bizottság egyetért, kérem, 
hogy ilyen szemlélettel tegye meg. A magam részéről ez rendben van. (A bizottság tagjai 
egyetértőleg bólintanak.) A bizottság rábólintott, tehát Spaller Endre képviselőtársunkat 
megkérjük arra, hogy bizottsági előadóként a holnapi vitában mondja el a bizottság 
álláspontját. 

Köszönöm a helyettes államtitkár úrnak és a főosztályvezető úrnak a bizottsági 
üléshez nyújtott támogatását, és egyúttal e napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm 
szépen. Jó munkát kívánok önöknek! 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, új/átdolgozott változat a 
T/9773. szám helyett) (A módosító javaslatok megvitatása) 

A következő napirendi pontunk néhány szavazást foglal magában. A 2. napirendi pont 
keretében az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
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együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok 
megvitatása és az arról való döntés lesz a bizottság feladata. 

Üdvözlöm Palotai Kinga főosztályvezetőt és Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettest, 
illetve Miavecz Adrienn osztályvezetőt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Úgy látom, 
1:1 arányban vagyunk. Majd mindjárt kiderül, hogy a főosztályvezető-helyettes úr, illetve a 
kollégák hogy képviselik a minisztériumot. Azt kérem, hogy az ajánlást vegye mindenki maga 
elé. Ebben található az a négy pont, amelyről a bizottság ma döntést fog hozni. Ha mindenki 
készen áll, akkor ezt meg is kezdjük. Elmondom az ajánlási pontot, megkérdezem a kormány 
vagy a tárca álláspontját, majd azt követően a bizottság szavazással dönteni fog az adott 
módosító javaslatról. Ha ez így rendben van, akkor indulhatunk. 

Az 1. módosító javaslat Tóth Csaba, Józsa István és Pál Béla képviselő urak módosító 
javaslata. Kormány- vagy tárcaálláspontot szeretnék kérni. 

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszöntöm a tisztelt bizottságot. Tárcaálláspontot van módomban közölni, 
jobban mondva Miavecz Adrienn osztályvezető asszony. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztályvezető asszonyt is köszöntjük. Mi a tárca 

álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aki támogatja a módosító javaslatot, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás.) Három igen szavazat. Nincs meg az egyharmad. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. A döntést meghoztuk. 

A 2. ajánlási pont Tóth Csaba, Simon Gábor és több képviselőtársunk módosító 
javaslata. Mi a tárca álláspontja? 

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? Kérem, aki támogatja, most szavazzon! (Szavazás.) 

Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy ellenszavazat. A döntést 
meghoztuk. 

A 3. ajánlási pont Németh Szilárd István képviselő úr módosító javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Három ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Kettő. A döntést meghoztuk. Köszönöm szépen. 

A negyedik - és egyben utolsó - döntésünk következik. Tóth Csaba, Simon Gábor és 
képviselőtársainak a módosító javaslatáról van szó. Mi a tárca álláspontja?  

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tizennégy ellenszavazat. Az egyharmadot nem kapta meg. A döntést meghoztuk. 

Most nem kérdezem meg, hogy lát-e valaki olyan módosító javaslatot, amiről nem 
döntöttünk, mert mind a négy ajánlási pontban a szükséges döntést meghoztuk. E napirendi 
pont keretében köszönöm főosztályvezető-helyettes úrnak és osztályvezető asszonynak a 
segítséget. A napirendet ezzel lezárom. 

Egyebek 

Az „Egyebek” napirendi pont keretében annyit jeleznék a bizottság számára, hogy a 
tervek szerint jövő héten hétfőn újra bizottsági ülést tartunk. Egy napirendet biztosan fogunk 
tárgyalni, a többit pedig majd a parlamenti menetrendből adódóan. A Nemzeti Eszközkezelőre 
vonatkozó előterjesztés is a Ház elé érkezett, tehát jövő héten hétfőn biztos, hogy azt az 
előterjesztést fogjuk tárgyalni. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok mindenkinek! 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 33 perc) 
  

Simon Gábor 
elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika  


