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Napirendi javaslat  
 
1. A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10402. szám) 
 (A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása) 
 
2. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) 
 (Németh Szilárd István és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
 (Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása 
 
3. Egyebek 
 
 



 4 

Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Boldog István (Fidesz)  
Földesi Gyula (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP)  
Tóth Csaba (MSZP)  
Balla Gergő (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Földesi Gyulának (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Szabó Ferenc főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Hízó Ferenc főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Gombik Gergely főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése és elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. A bizottság 
határozatképes, mind ellenzéki, mind kormánypárti oldalon a frakciók magukat képviseltetik. 
Nincs akadálya annak, hogy a munkát elvégezzük. 

Az első döntésünk a napirendre vonatkozik. Az előzetesen kiküldött napirendi 
javaslatnak megfelelően terjesztem elő a mai napirendünket. Az első napirendi pont keretében 
a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/10402. számú 
törvényjavaslatot tárgyaljuk meg. E napirend keretében a Gazdasági és informatikai bizottság 
által benyújtott módosító javaslatról fogunk dönteni. Ez egy módosító javaslatot jelent. 

A második napirendi pont keretében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 
T/10383. számú törvényjavaslat következik. Ennek keretében a kapcsolódó és bizottsági 
módosító javaslatokról fogunk dönteni. Gondolom, a kormánypárti frakciók előzetesen már 
tájékozódtak, hogy egy bizottsági módosító javaslatot fogunk benyújtani - nyilvánvalóan az 
önök hathatós támogatásával. 

A harmadik napirendi pont az „Egyebek”. 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs egyéb felvetés - ilyet nem látok -, 

akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el a mai napirendünket. Aki egyetért, kérem, szavazza 
meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendünket. 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10402. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott 
módosító javaslat megvitatása) 

Hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához. Tisztelettel kérem az 
előterjesztőt, a kormány képviseletében dr. Székács Péter helyettes államtitkár urat és ha jól 
látom a forgatókönyvet, Szabó Ferenc főosztályvezető urat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről, hogy foglalják el a helyüket. Erről az egy módosító javaslatról fogunk 
dönteni. Meg fogom kérdezni a tárca vagy a kormány álláspontját az adott módosító 
javaslatról, amely a gazdasági bizottság módosító javaslata, és azt követően a bizottság 
meghozza a maga döntését. Ha mindenki készen áll, akkor úgy vélem, hogy kezdhetjük. 

Dönteni fogunk tehát az ajánlási terv 5. pontjáról, amely a gazdasági bizottság 
módosító javaslata. Szeretném a kormány vagy a tárca álláspontját megkérdezni erről. Öné a 
szó, tessék parancsolni. 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk. A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja ezt az előterjesztést. Aki támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Senki nem jelentkezett. 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság meghozta a döntését.  

Köszönöm szépen az együttműködését. Ezt a napirendi pontot lezárom. 
Soron következik a második napirendi pont, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 

törvényjavaslat. Korábban az alelnök úr volt az előterjesztő képviselője, ezért úgy veszem, 
hogy ezt a feladatot tovább viszi. 

Szeretném megkérni a kormány képviseletében jelenlévő kollégákat, hogy foglalják el 
az előterjesztői oldal számára fenntartott helyet az asztalnál. Nem tudom, hogy van-e valaki… 
(Dr. Papháziné dr. Herczeg Ildikó: Az önkormányzati bizottságból máris átjönnek.) Az 
önkormányzati bizottságból átjönnek. 
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Egyebek 

Azt javaslom, hogy amíg átér a kormány képviselője, addig az „Egyebek” napirendi 
pontban foglalt néhány információt megosztom a bizottsággal. Egyetért-e a bizottság azzal, 
hogy én ezt megtegyem. (A bizottsági tagok egyetértőleg bólintanak.) Mindenki bólintott, 
igen. 

Kettő és fél információt szeretnék megosztani a bizottsággal. Az egyik csak egy jelzés, 
hogy ne feledkezzünk el, ne feledkezzünk el, legkésőbb hétfőn dönteni kell arról, hogy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság két jelentéséhez kötődően - amit 
egyébként a bizottság megtárgyalt és jóváhagyott - ki legyen az, aki a bizottsági álláspontot 
kifejti. Legkésőbb hétfőn döntenünk kell, mert várhatóan a jövő héten hétfőn vagy kedden 
napirendre kerül. Abban maradtunk, hogy meglátjuk, van-e rá jelentkezés. Ha nagyon nem 
megy, akkor esetleg a bizottság elnöke elvégzi ezt a feladatot, de ezt hétfőn eldöntjük. 

A második információ, amit szeretnék önökkel megtárgyalni: gondolom, nem 
felejtették el, merthogy rengeteg háttéranyagot küldtünk ki a hétvégén, holnap 10 órai 
kezdettel az Országgyűlés delegációs termében a bizottsági nyílt szakmai napunk, 
konferenciánk fog megtörténni, amelynek keretében a 18. életévüket be nem töltött, időskorú, 
valamint fogyatékkal élő fogyasztók helyzetére vonatkozó jogi szabályozás áttekintése 
címmel szakmai nyílt napot tartunk. Kérem tisztelettel, hogy aki tudja tervezni, az vegyen 
részt, hiszen ez formálisan egy bizottsági ülés keretében fog megtörténni. (A minisztérium 
képviselői belépnek a terembe és elfoglalják helyüket az asztalnál.) Az urak eldöntik, hogy ki 
az, aki majd a hozzászólást megteszi. 

Egyetlenegy dolog még, és emiatt is hoztam szóba, hogy a mai napon egy 
állásfoglalás-tervezetet elküldünk a frakcióknak, illetve a bizottsági tagoknak. A megszokott 
módon az ilyen napirendeket mindig állásfoglalás-tervezettel szoktuk zárni, illetve elfogadott 
állásfoglalással. Ez most is megtörténik. Amennyiben van érdemi észrevétel, még az ülés előtt 
a bizottság titkársága szívesen fogadja, vagy a helyszínen is tudunk javaslatokat befogadva 
pontosításokat tenni. Az „Egyebek” napirendi pontot lezártam. 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) (Németh 
Szilárd István és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó és 
bizottsági módosító javaslatok megvitatása 

Visszalépünk a második napirendi pontra, ahol a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatait fogjuk megvitatni.  

Köszöntöm a kormány képviselőit, a forgatókönyvem szerint Horváth Attila Imre 
helyettes államtitkár urat, Hízó Ferenc főosztályvezető urat és Gombik Gergely 
főosztályvezető-helyettes urakat. Úgy látom, valószínűleg kevesebben vannak, tehát majd itt 
mindjárt felosztjuk a szerepeket. Úgy fogunk haladni, hogy az előterjesztőtől, Zsigó Róbert 
alelnök úrtól fogom először megkérdezni a választ, utána megkérdezem a kormány vagy a 
tárca álláspontját az adott módosító javaslattal kapcsolatban, a végén pedig a bizottság dönteni 
fog. Ha így mindenkinek rendben van, akkor el tudjuk kezdeni a munkát. 

A kiegészítő ajánlási terv alapján fogunk haladni, illetve a bizottsági módosító javaslat 
tervezetét fogjuk a végén megtekinteni és arról dönteni. A kiegészítő ajánlási terv 1. pontját 
Szabó Zsolt képviselő úr jegyzi. Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány, vagy a tárca? 
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Minden esetben kormányálláspontot tudok képviselni. A kormány támogatja. 
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ELNÖK: A kormány támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most 

tegye fel a kezét! (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Senki nem 
jelentkezett. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A döntést meghoztuk. Köszönöm szépen.  

Az 5. ajánlási pontról fogunk dönteni, amely a gazdasági bizottság módosító javaslata. 
Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Mi a kormány álláspontja?  
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincsen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hat. A 
bizottság meghozta a döntést a módosító javaslatról. 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Tizenketten vagyunk. (Zaj.) 
 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, tízzel indultatok. Ha módosult a szavazati arány, akkor 

nagyon szívesen módosítunk rajta. (Zaj.) Most már tizenketten vagyunk. A következő 
döntésnél tizenkettővel fogjuk számolni a kormányoldalt. Kérem, hogy jelezzétek, ha 
módosul menetközben a szavazati arány.  

A 6. ajánlási pont következik, a gazdasági bizottság javaslatáról fogunk dönteni. 
előterjesztő?  

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az 5. és a 6. pont összefügg. 
 
ELNÖK: Összefügg? Bocsánat! Mi úgy néztük, hogy nem függ össze. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Jó, akkor legyen a 6. pont! 
 
ELNÖK: Kétszer döntünk. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

A  kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenöt. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Három. A döntést meghoztuk. Köszönöm szépen. 
A 7. ajánlási pont következik, amely Szabó Zsolt képviselő úr módosító javaslata. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány? 
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HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
A kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! 

(Szavazás.) Tizenöt. Aki nem támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Három. Meghoztuk a döntést. 

Úgy vélem, az ajánlási tervben foglaltakat végigtárgyaltuk és döntöttünk.  
Előttünk van egy bizottsági módosító javaslat, amely a Fogyasztóvédelmi bizottság 

módosító javaslata. Szeretném kérni az előterjesztőt, hogy álláspontját fejtse ki a módosító 
javaslattal kapcsolatban. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja a bizottság által beadott 

módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Értem. Az előterjesztő tehát támogatja. A kormányt kérdezem. Ha gondolja, 

nyugodtan mondhat néhány szót a módosító javaslattal kapcsolatban, de nyilvánvalóan ezt 
önökre bízom. 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Most kivételesen tárcaálláspontot képviselek. A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja ezt a remek módosítót. Az előterjesztő támogatta, a tárca 

támogatta. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenöt. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Nem jelentkezett senki sem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. 

A bizottsági módosító javaslatot elfogadtuk. Immár a Fogyasztóvédelmi bizottság is 
rendelkezik egy önálló bizottsági módosítóval a rezsicsökkentés ügyében. Ezt most alá is 
írom, úgyhogy a tárgyaló gazdasági bizottság a bizottsági módosítónkat is már meg tudja 
tárgyalni és arról álláspontot tud kialakítani. 

Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, hogy e napirendi pont keretében elvégzendő 
feladatainkat elvégeztük, ezért a második napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Miután a harmadik napirendi pontot megtárgyaltuk, ezért mindenkinek jó munkát 
kívánok. Holnap 10 órakor a Parlament delegációs termében találkozunk. Köszönöm szépen. 
Jó munkát mindenkinek! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc) 
  

Simon Gábor 
elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika  


