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Napirendi javaslat 
 

 
1. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12491. szám)  
(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. 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 
Földesi Gyula (Fidesz) 
Kontur Pál (Fidesz) 
Németh Szilárd István (Fidesz) 
Örvendi László (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) 
Tóth Csaba (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
Boldog István (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz) 
Mágori Józsefné (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) Földesi Gyulának (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 
Ertsey Katalin (LMP) Simon Gábornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Hizó Ferenc helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Jelenlévő 
Brunner György főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelent képviselő urakat és a 
kormány képviseletében is jelen lévő államtitkár urat, illetve a bizottság ülése iránt érdeklődő 
szakértőket, civil szervezeti képviselőket.  

Tisztelt Bizottság! A mai bizottsági ülésünk határozatképes. Mind ellenzéki, mind 
kormánypárti oldalon a képviselők, frakciók a jelenlétükkel is hozzásegítenek ahhoz 
bennünket, hogy a mai munkánkat eredményesen elvégezzük.  

Ahogy ezt megszoktuk, az első döntésünk a napirendi javaslat elfogadására irányul. 
Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, és ez reggel egy gyors SMS-ben is már megtörtént, 
hogy az előzetes jelzésekkel ellentétben mégsem került beterjesztésre a fogyasztóvédelmi 
törvény, ezért a kormánnyal egyeztetve azt kérték, hogy a mai bizottsági ülés napirendjéről 
vegyük le a fogyasztóvédelmi törvénynek a tárgyalását, mert ilyen előterjesztés nem érkezett 
be a Házhoz. Biztosan van ennek oka, hogy ez miért sikerült így, de a mostani információink 
szerint talán a jövő hétre megteremtődik annak a feltétele, hogy a jelzett törvénymódosítást a 
bizottság meg tudja tárgyalni, és addigra talán azt is megtudjuk, hogy mi volt az oka annak, 
hogy az előzetes jelzésekkel ellentétben a hétvégén mégsem került be a Házhoz ez a javaslat. 
Ezért, tisztelt bizottság, ezt a napirendi pontot levettem a bizottsági ülés napirendi pontjai 
közül, így kettő napirendi pontunk van, amelyet ma meg kell tárgyalnunk. 

Az első napirendi pont az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához 
szükséges módosításáról szóló T/12491. számú előterjesztés, Németh Szilárd 
képviselőtársunk önálló indítványa. 

A mai feladatunk a beérkezett módosító javaslatoknak - közte egy bizottsági 
módosítónak - a megvitatása és az azokról való döntésnek a meghozatala, a második 
napirendi pontunk pedig az egyebek. 

Amennyiben a bizottság egyetért a mai napirendünkkel, kérem, hogy azt szavazza 
meg. Aki egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról 
szóló T/12491. számú törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok 
megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pontunk megtárgyalásához. Az 
első napirendi pont az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása, ahogy azt 
említettem. 

A reggel folyamán a bizottság tagjaihoz beérkezett egy bizottsági módosító javaslat, a 
tárgyalás során erről is véleményt fogunk alkotni. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagunkat, aki egyben előterjesztő is, Németh 
Szilárd képviselő urat, és ugyancsak köszöntöm a kormány képviseletében Hizó Ferenc 
helyettes államtitkár urat, és - ha nem csal a forgatókönyv - Brunner György főosztályvezető-
helyettes urat. Köszöntöm önöket.  

Úgy fogunk eljárni, ahogy egy ilyen előterjesztés kapcsán a bizottság minden 
alkalommal ezt megteszi: én megkérdezem az előterjesztő álláspontját, megkérdezem a 
kormány álláspontját az adott módosítással kapcsolatban, majd azt követően a bizottság 
szavazás útján dönt a módosító javaslat elfogadásáról. Ha mindenki készen áll, akkor azt 
javaslom, hogy először az ajánlási tervben foglalt módosítókról alakítsuk ki az álláspontunkat, 
ez a 2013. október 1-jei tervezet. Ennek az 1. pontja dr. Kiss Sándor és dr. Apáti István 
képviselő urak módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom.  
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ELNÖK: Nem támogatja. A kormány álláspontja?  
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát tárcaálláspontot mond az államtitkár úr, és a tárca nem támogatja. Aki 

támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Nem kapta meg az egyharmadot. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A döntést 
meghoztuk. 

A 2. ajánlási pont dr. Schiffer András képviselő úr módosító javaslata. Az előterjesztő 
álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tárca? 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 5 igen. Az egyharmadot nem kapta 
meg. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A döntést meghoztuk. 

A 3. módosítás ugyancsak dr. Schiffer András képviselő úr módosító javaslata. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. A tárca? 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. (Jelzésre:) Bocsánat, 13 nem. Köszönöm 
szépen. Közben beérkezett még egy helyettesítés, de az arányokon nem változtat. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Az egyharmadot nem kapta meg a javaslat. 

Az 5. módosító dr. Józsa István és Kovács Tibor képviselő urak módosító javaslata. Ez 
összefügg a 6.-kal, értelemszerűen a kettőről egyben döntünk. Az előterjesztő álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Egyiket sem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A döntést 
meghoztuk. Az egyharmadot nem kapta meg.  

Ezzel, tisztelt bizottság, az ajánlási tervben foglaltakról a döntést meghoztuk.  
Most kérem, hogy a bizottsági módosító javaslatot nézzük.  
Csak érdeklődöm, hogy mind az előterjesztő, mind a tárca meg tudott-e ismerkedni a 

bizottsági módosító javaslat tartalmával, megismerte azt, és az álláspontját ki tudja alakítani 
róla? (Jelzésre:) Nagyszerű.  
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Akkor, ha nincs ehhez kapcsolódóan értelmező kérdése senkinek, erről döntünk. 
Egyben fogunk a bizottsági módosítóról dönteni.  

Az előterjesztő álláspontját kérdezem.  
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Támogatom, azokkal a pontosításokkal, 

amelyeket az elején megbeszéltünk. Ezek csak szövegszerű pontosítások. 
 
ELNÖK: Igen, de a jegyzőkönyvben nem rögzítettük ezeket a pontosításokat. A 

jegyzőkönyv kedvéért rögzítsük, hogy az egyik pontosítás az, hogy a 4. § első sorában a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi törvénynél a „szóló” szó került be, a másik 
pontosítás pedig az, hogy a Vet. és a Get. rövidítése értelemszerűen ugyanabban a stílusban 
ment végig a bizottsági módosítás során. Ez a két szövegszerű módosítás volt. Ezzel 
egyetemben kérem, hogy értelmezze mindenki, ezek szövegszerű módosító javaslatok, a 
tartalmát a bizottsági módosítónak nem érintik. Ennek szellemében az előterjesztő támogatja. 
A tárca? 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca is 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! 

(Szavazás.) 14 igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. Ezzel az álláspontunkat kialakítottuk a bizottsági módosítóról is. 

Egyebek, elnöki zárszó 

Tisztelt Bizottság! Az első napirendi pontnak a tárgyalását ezzel lezártuk. Az 
államtitkár úrnak és a kollégájának köszönöm a bizottsági ülésen való részvételt.  

Az egyebekhez érkeztünk. Jelzem, hogy a következő bizottsági ülés a tervek szerint 
október 14-én hétfőn 10 órakor lesz, és ha minden igaz, akkor ezen a bizottsági ülésen a mai 
bizottsági ülés napirendjéről levett fogyasztóvédelmi törvénynek a tárgyalása is meg fog 
történni.  

Ugyancsak jelzem, hogy a Ház ütemezésének megfelelően az október 21-ei bizottsági 
ülésen tárgyaljuk az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, a 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, valamint a 2014. 
évi költségvetést megalapozó törvényjavaslatot. Kérem, hogy ezt a bizottság tagjai és a 
frakciók vegyék figyelembe, és így készüljenek. Október 21-én egy sok napirendi pontból álló 
és nagy fajsúlyú, nagy tartalmú bizottsági tárgyalási nap elé nézünk. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen mindenkinek az érdemi részvételét a bizottsági 
ülésen. Jó munkát kívánok a plenáris ülésre! A mai bizottsági ülésünket ezzel lezárom. 

Köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 17 perc) 
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


