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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelettel 

köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság tagjait, képviselő hölgyeket és urakat. A mai 
bizottsági ülésünket megnyitom. A bizottság határozatképes, ellenzéki és kormánypárti 
oldalon is a frakciók képviseltetik magukat. 

Az első döntésünk a napirend elfogadására vonatkozik. Az előzetesen kiküldött 
napirendnek megfelelően fogjuk a mai munkánkat megszervezni.  

Az első napirend több pontból is áll, a) pontjaként Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, T/12415-ös szám, ennek az előterjesztésnek az 
általános vitára való alkalmasságát fogjuk megtárgyalni és arról dönteni. Ennek a napirendnek 
a keretében, ahogy azt tenni szoktuk, a Költségvetési Tanács véleménye a Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről, T/12415/1-es szám, 
meghallgatjuk a Költségvetési Tanács véleményét. Ugyancsak a napirend c) pontjaként 
ugyanezt fogjuk megtenni az Állami Számvevőszék véleményével is Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról, T/12415/2-es szám, ez az első napirendi 
pontunk. 

A második napirendi pontban Magyarország 2014. évi költségvetését megalapozó 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/12513. szám, ugyancsak az általános 
vitára való alkalmasságát fogjuk eldönteni. 

A harmadik napirend egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/12684. szám, bizottsági módosító javaslat benyújtásáról való döntés. 
Szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy ebben a pillanatban még csak a hírét tudjuk, hogy 
tervezett bizottsági módosítók benyújtására sor kerül. Amennyiben ezt ma nem tudjuk 
megtenni, akkor sincsen pánikra ok, hiszen a következő napon, holnap ugyancsak felvettük 
napirendre az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalását. Tehát ha ma nem tudjuk a bizottsági módosítót megtárgyalni és benyújtani, akkor 
a holnapi nap folyamán fogjuk ezt megtenni. Ezt azért is mondom, merthogy a napirendhez 
több civil szervezet képviselője jelezte, hogy amennyiben megnyitjuk a napirendet, akkor ők 
előzetes írásbeli hozzászólási igényt nyújtottak be. Annyit kérek tőlük, hogyha ma nem, akkor 
holnap fogják tudni ezt a pár gondolatot, amelyet a módosítókhoz kívánnak hozzátenni, 
elmondani. És a negyedik az Egyebek napirendje. 

Amennyiben a bizottság egyetért a mai napirenddel, azt kérem, akkor szavazatával 
erősítse meg. Aki egyetért, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai napirendünket.  

a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat(T/12415.szám) (Általános vita)  

b) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám) 

c) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám) 

Így nincs akadálya, hogy hozzákezdjünk a munkánkhoz az első napirend 
megtárgyalásával, ahol Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatot fogjuk megtárgyalni és annak általános vitára való alkalmasságát eldönteni 
szavazás útján. Azt javaslom, hogy először a kormány képviseletében Kovács Beáta 
főosztályvezető-helyettes asszonyt fogjuk meghallgatni a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről. Az én forgatókönyvem szerint az Állami Számvevőszék Kerekes Gábor számvevő és 
Gácsi Györgyi Ivett számvevő jelenlétével kész arra, hogy az Állami Számvevőszék 
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véleményét tolmácsolja. És a Költségvetési Tanács részéről még nem kaptunk konkrét 
visszajelzés. Ha itt vannak, akkor nyilvánvaló, a napirend előterjesztői körében szót kapnak, 
ha nem, akkor a képviselők az írásbeli állásfoglalásukból fognak tájékozódni a Költségvetési 
Tanács véleményéről.  

Még annyit szeretnék jelezni, hogy ahogy azt korábban a bizottsági ülést megelőzően 
az előző bizottsági ülésen is jeleztem, a frakciókat arra kértük, hogy az általános vitára való 
alkalmasság körében tett hozzászólásaik során törekedjenek arra, hogy a véleményüket 
megfelelő módon interpretálják, és azt ezzel párhuzamosan írásban is juttassák el a bizottság 
titkárságára. Hiszen az írásbeli véleményt fogja a bizottság elküldeni a Számvevőszéki és 
Költségvetési bizottság számára, akinek az előadója majd ismerteti ezen vélemények nyomán 
a bizottsági álláspontokat. 

Tisztelt Bizottság! 
Akkor a felvezetést követően én először Kovács Beáta főosztályvezető-helyettes 

asszonynak fogom megadni a szót, és arra kérem, hogy a bizottságot érintő rendelkezésekre 
fókuszálva, de ha úgy gondolja, néhány általános megjegyzéssel fűszerezve tegye meg a 
felvezetését. 

Kovács Beáta tájékoztatója 
KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Üdvözlök mindenkit, és akkor én belekezdek.  
Tehát Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot a 

kormány az államháztartásról szóló törvény szerint benyújtotta határidőben, szeptember 30-
áig a parlamentnek, azt megelőzően a Költségvetési Tanácsnak, illetve az Állami 
Számvevőszéknek. 

A törvényjavaslattal együtt benyújtásra kerültek az úgynevezett fejezeti kötetek, illetve 
a költségvetési törvényjavaslat megalapozását szolgáló törvényjavaslat is. A törvényjavaslat 
általános indoklásában található a kitekintés, milyen makrogazdasági feltételek mentén került 
összeállításra ez a törvényjavaslat. A kormány 2 százalékos GDP-növekedéssel számol. A 
pedagógusbér-emelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság növelése, illetve a 
reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan  
1,9 százalékkal fog nőni. Az alacsony kamatkörnyezet, illetve a kedvezményes vállalkozói 
hitelek, valamint az uniós források hatékonyabb felhasználása következtében várhatóan a 
nemzetgazdasági bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,9 százalékkal fog nőni.  

Az inflációs ráta 2,4 százalék, illetve a versenyszféra foglalkoztatottságának 
emelkedését 1,1 százalékban prognosztizáltuk. 

A kormány továbbra is elkötelezett a GDP-arányos, 3 százalék alatti költségvetési 
hiány, valamint az államadósság tartósan csökkenő pályájának biztosítása és a gazdasági 
növekedés mellett, ezért 2014-re az európai uniós módszertan szerinti hiánycélt a GDP  
2,9 százalékában határozta meg.  

Milyen főbb momentumokat lehetne kiemelni, amin alapul a törvényjavaslat? Egyrészt 
a rezsicsökkentés megvédése, ami beépítésre került a törvényjavaslatba, a közoktatásban 
illetményalap-növelésre kerül sor, aminek következtében 153,4 milliárd forint többletkiadást 
tartalmaz a törvényjavaslat. 

A munkahelyvédelmi akcióterv keretében bevezetett foglalkoztatást segítő 
kedvezmények továbbra is élnek, számítások szerint 2014-ben az így foglalkoztatottaknak a 
száma elérheti az egymilliót. 

2013-tól bevezetésre került a kisadózók tételes adója, a KATA, amit 72400-an 
választottak. Valószínűleg 2014-ben ez a szám 150 ezerre fog felfutni. A kisvállalati adó, a 
KIVA, amellyel 2013-ra 7693 vállalkozás élt, várhatóan 30 ezer cég fogja igénybe venni ezt 
2014-ben. A közfoglalkoztatás terén a Startmunka-program lehetőségei bővülnek, a téli, 
illetve tavasz eleji kibővítés miatt 30 milliárd forintos többletkiadással számol a 
törvényjavaslat.  
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A népesedéspolitikai program kapcsán a családi adókedvezmény igénybevételének 
kiterjesztésével itt járulékbevétel-csökkenéssel számol a törvényjavaslat, illetve a GYED és a 
GYES Extra bevezetésével pedig mintegy 100 ezer család számára jelenthet majd ez 
könnyítést, ez is nyilván beépítésre került. 

A nyugdíjaknál, nyugdíjszerű ellátásoknál az idei többletek beépítésre kerülnek, így 
ezáltal a várható infláció mértékével emelésre kerülnek a nyugdíjak. 

A kormány továbbra is prioritásként kezeli az európai uniós források maximális 
felhasználását. Itt a jövő évi költségvetés az uniós források érdemi felfutásával számol. Itt 
hozzá kell tegyük, hogy a 2007-2013-as programozási időszak elméletileg az idén év végével 
lezárul ugyan, de az M+2-es szabály miatt a kifizetések 2015. december 31-éig 
megvalósulnak, és ugyanakkor meg belép a 2014-2020-as új programozási időszak is, az 
onnan igénybe vehető támogatások is beindulnak. Azért hozzáteszem azt, hogy az előző 
programozási időszakhoz képest jóval szigorúbb felhasználási keretszabályok mellett és a 
fejlesztési területek is az EU-2020 stratégiához igazodnak. 

A tervezhető teljes európai uniós keret körülbelül, ez még változhat, 6477,6 milliárd 
forint. A költségvetésen kívüli támogatások között elsősorban a területalapú támogatások 
dominálnak, aminek a várható mértéke 2014-ben 381 milliárd forint. 

És ezen túl még a költségvetésen kívüli támogatásoknál az agrárpiaci támogatásokat 
kell megemlíteni, aminek a várható összege 18,3 milliárd forint.  

Ezen túlmenően a 2013-ban bevezetett vagy kialakított beruházási alap a 2014-es 
költségvetési törvényjavaslatban is szerepel. Ezeknek a felhasználása az állami vagyon 
értékesítéséhez, hasznosításához kapcsolódó bevételek teljesüléséhez kötött, ezt 
nyilvánvalóan a normaszövegben 77-es szakasz biztosítja, ami szerint az államháztartásért 
felelős miniszter engedélyéhez köti azoknak az előirányzatoknak a felhasználását vagy a 
kötelezettségvállalások megkötését, amik a 10-es számú mellékletben szerepelnek a 
beruházási alap címen. 

És itt jegyzem meg azt, hogy az országvédelmi alap mint az előre nem látható 
kiadások, kockázatok ellentételezésére 100 milliárd forinttal, illetve a rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzat 120 milliárd forinttal került betervezésre a törvényjavaslatba. 

Az adósság mutatója 2014-ben a tervezett nominális GDP 76,9 százaléka várhatóan, és 
ez a 2013. év végi várható adathoz képest nyilvánvaló, hogy csökkenést jelent, mert a várható 
adat az 77,4 százalék. 

Én általánosságban ennyit szerettem volna mondani, és akkor ami a Fogyasztóvédelmi 
bizottságot közelebbről érinti, úgy gondolom, szakmaspecifikusan, ez a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság a 15-ös fejezetben. Biztos mindenki örömmel olvasta, hogy nem 
csökkent a támogatás, hanem inkább nőtt a támogatása 2013. évhez képest, mégpedig 
összesen 166,9 millió forinttal. Ez abból tevődik össze, négy dologból. Az egyik a 
megnövekedett szakmai feladatok ellátásával összefüggő dologi kiadások, így az irodaszer, 
nyomtatvány meg elsősorban a számítógépes infrastruktúra dologi költségeihez 76,4 millió 
forint került biztosításra. A laboroknak a dologi jellegű beszerzéseihez 40,5 millió forint, az 
energiadíjak finanszírozására, illetve javítási, karbantartási munkálatoknak az 
ellentételezésére 20 millió, illetve a felhalmozási költségvetésen belül a beruházás is 
növekedett 30 millió forinttal, hiszen egy régi műemléképületben van a hatóság, és 
folyamatos karbantartási, javítási feladatok mellett még korszerűsíteni is kellene meg 
felújítani. 

A létszám ugyanakkora, ezáltal a személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó 
adó-, illetve járulék-előirányzat ugyanakkora, de szerencsére a dologi, illetve a felhalmozási 
kiadás és így a támogatási előirányzat akkor nőtt. 

A másik két fejezeti kezelésű előirányzat, ami itt a 15-ös fejezetben van, az egyik a 
békéltető testületek támogatása, a megyei, fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett 
működő békéltető testületek támogatása. Itt a kiadási és támogatási előirányzat ugyanakkora, 
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mint a 2013-as évben. És ugyanez mondható el a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
egyesületek támogatásáról is. 

Akkor a Gazdasági Versenyhivatal a 30-as fejezetben: amelyik az antitröszt ügyeken 
kívül fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat is ellát, tehát nyilvánvalóan az ott lévő 
előirányzatok érdekesek a bizottság számára is. Itt a 2013-as változásoknak a leképeződése 
látható, hogy külön tartalékot kellett képezni fejezeti általános tartalék címen, valójában a 
támogatási előirányzat változatlan a 2013-as évhez képest, hogyha a Gazdasági 
Versenyhivatal igazgatását és a fejezeti általános tartalékot együtt nézzük. 

Ami változás, hogy közvetlen EU-támogatásként megjelenik 16,7 millió bevétel, és 
nyilvánvalóan annak megfelelő kiadási előirányzat.  

Én röviden ennyit szerettem volna mondani, és kérem bizottságot, hogy döntsön az 
általános vitára alkalmasság mellett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes asszonynak a felvezetését, és az 

Állami Számvevőszék részéről adnék szót, legyen kedves a jegyzőkönyv kedvéért 
becsekkolni, és azt követően az Állami Számvevőszék véleményét ismertetni a bizottság 
számára. 

Kerekes Gábor szóbeli kiegészítője 
KEREKES GÁBOR (Állami Számvevőszék): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! 
Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségét teljesítve összeállította a 

véleményét Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról. Az 
ÁSZ arra kereste a választ, hogy a költségvetési javaslat összeállítása megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak, teljesültek-e a tervezési tájékoztatóban megfogalmazott követelmények, a 
bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottak voltak-e. A 2015-2017. évekre kialakított 
irányszámok kidolgozottak-e, számításba vették-e az EU tagsági, pénzügyi gazdasági hatásait, 
a helyi önkormányzati támogatások megalapozottak-e, illetve az Alaptörvényben és a 
stabilitási törvényben foglaltak alapján érvényesül-e az államadósság szabálya. 

Az ÁSZ módszertana háromféle minősítési kategóriát alkalmaz az előirányzatokra 
vonatkozóan, a megalapozott, azaz teljesíthető és alátámasztott, részben megalapozott, azaz 
teljesíthető és részben alátámasztott, illetve nem megalapozott, tehát nem teljesíthető és nem 
alátámasztott. 

A korábbi évekhez képest jelentős előrelépés, hogy a törvényjavaslat nem tartalmaz az 
ÁSZ módszertana szerint nem megalapozottnak minősülő előirányzatot.  

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat 16883,1 milliárd forint kiadási és  
15958,4 milliárd forint bevételi főösszeggel számol, melynek 88,6 százalékát, illetve  
93,6 százalékát ellenőrizte a Számvevőszék. 

A törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényben és a stabilitási törvényben 
meghatározottaknak, az államadósság szabályainak, az államháztartásról szóló jogszabályok 
előírásainak. Rendelkezik továbbá a tartalékokról, azon belül az országvédelmi alapról. 

Kockázat jelentkezik a bevételi oldalon, ugyanis hiányoznak egyes jogszabályok, 
törvénymódosítások. A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat az államháztartás központi 
alrendszerének egyenlegére 924,8 milliárd forint hiányt tartalmaz, a hiány a 2013. évi 
módosított egyenleghez képest 12 százalékkal alacsonyabb. 

A 2014. évre tervezett 2 százalékos GDP-növekedés mellett a 2014. évi hiánycél 
tartható.  

A központi költségvetés tervezett hiányával összefüggésben a kincstári egységes 
számla folyamatos likviditásának biztosítására a 2014. évi finanszírozási elképzelések 
számszakilag kimunkáltak, alátámasztottak. 

Az adósságszabály érvényesül, a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a stabilitási 
törvény előírásainak megfelelően tartalmazza az államadósság mértékét, az államadósság-
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mutató várható értéke a 2014. év végén 76,9 százalék, ami a törvényjavaslatban rögzített, a 
2013. év végére várt 77,4 százalékos adósságrátához képest a mutató csökkentésére előírt 
követelményeknek eleget tesz. 

Az adóstruktúra arányeltolódása tovább folytatódott a jövedelem típusú adók felől a 
fogyasztási típusú adók felé, a megalapozottság jelentősen javult, nincsenek nem 
megalapozott adóbevételek. Az adóbevételek 52,6 százaléka megalapozott, 47,4 százaléka 
részben megalapozott. 

A törvényjavaslat szerint a központi költségvetési tartalékok összege 220 milliárd 
forint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék 120 milliárd forintos 
előirányzata megalapozott, az országvédelmi alap 100 milliárd forint összegű előirányzata 
pedig részben megalapozott. Ez utóbbi minősítést az indokolja, hogy a törvényjavaslat 
indoklása nem mutatja be, hogy az országvédelmi alap mértékének meghatározásánál milyen 
jellegű és mértékű kockázatokkal számoltak. 

Az ellenőrzött fejezetek bevételi és kiadási előirányzatai megalapozottak, a fejezetek 
kockázataik csökkentése érdekében 4,7 milliárd forint összegű tartalékot képeztek. 

A nemzeti stratégiai referenciakerethez kapcsolódó uniós támogatásokból 97 százalék 
kötelezettségvállalással lekötött, a források 2013. évi felhasználása az előző évhez képest 
várhatóan több mint kétszeresére nő, így csökken a forrásvesztés kockázata. 

Új programozási periódussal kapcsolatos partnerségi megállapodására 2014. év elején 
kerül sor. Az uniós szabályozási normák hiányában a kapcsolódó hazai jogszabályok 
megalkotása nem történt meg. 

Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok bevételei és 
kiadásai megalapozottak.  

Az önkormányzatok támogatására a központi költségvetés a 2014. évre 703,6 milliárd 
forintot, a 2013. évinél 9,3 százalékkal nagyobb összeget biztosít. Ugyanakkor nem áll 
rendelkezésre arra vonatkozó információ, hogy az előirányzatok elégséges támogatást 
biztosítanak-e a bázisévben, és a 2014. évben az önkormányzatok kötelező feladatainak 
ellátására. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen Kerekes Gábor számvevőnek az ÁSZ véleményének az 

ismertetését, és a kérdezem, hogy a Költségvetési Tanács részéről van-e valaki, aki a 
bizottsági ülésen szólni kíván. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, akkor nyilvánvaló, majd a 
vitában ki-ki a maga megszólalásában építhet a Költségvetési Tanács által elmondottakra is. 

Tisztelt Bizottság! 
Én köszönöm a kormány, illetve az ÁSZ képviselőinek a felvezetést, és akkor a 

bizottsági vitát megnyitom, hozzászólásokkal, kérdésekkel és a frakciók véleményének 
ismertetésével kérem, hogy mindenki segítse azt, hogy érdemben tudjunk majd dönteni az 
általános vitára való alkalmasságról. Aki szólni kíván, kérem szépen, az jelezze. (Jelzésre:) 
Zsigó Róbert alelnök úré a szó, alelnök úr, parancsoljon. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! 
Az ön előző bizottsági ülésen tett kérésének megfelelően, illetve az emailen 

megérkezett meghívó mellé írtaknak megfelelően én össze is írtam nagyjából a 
véleményünket a költségvetéssel kapcsolatban. Megpróbálom majd nem felolvasni, de 
mindenképpen hogy mederbe tereljem. Egy költségvetésről nagyon sokat lehet beszélni, 
nagyon hosszú anyag, nagyon részletes, megpróbálok rövid, általánosságok mellett inkább a 
fogyasztóvédelemről szólni, és megindokolni, hogy miért gondoljuk általános vitára 
alkalmasnak a költségvetést. 

Az látszik, hogy az országgyűlés elé beterjesztett, kormány által beterjesztett 
költségvetés stabil lábakon áll, stabil alapokon áll. Ez a költségvetés hozzájárulhat az ország 
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fejlődéséhez, és ez a költségvetés segíthet abban azokkal az intézkedésekkel, amelyek benne 
vannak, hogy a lakosság, a magyar családok terhei azok tovább csökkenjenek. 

Az elmúlt esztendőben azt gondolom, a kormány, illetve az a gazdaságpolitika, 
amelyet folytatott, megmutatta, hogy jó úton halad az ország, a 2010-es kormányváltás óta, 
amikor gyakorlatilag a csőd széléről kellett visszarántani az országot, egy új szemléletű 
gazdaságpolitika vette kezdetét, ennek eredményei is látszanak már.  

Az új szemléletű gazdaságpolitika legfontosabb célja talán az volt, hogy a terheket ne 
csupán az emberek viseljék, amennyire lehet, próbáljuk meg az emberek terheit csökkenteni, 
és például a bankok, illetve a multinacionális vállalatok is vegyenek részt az ország, ha úgy 
tetszik, újjáépítésében, a gazdaság újjáépítésében. Ők is vegyék ki a részüket abból a 
helyreállítási munkából, amely 2010 után mindenképpen fontos volt. Ennek köszönhető 
például az, hogy sikerült határidő előtt visszafizetni az IMF-hitelt, eljutottunk odáig mostanra, 
hogy gazdasági növekedésről beszélhetünk. Arról beszélhetünk, hogy nő a foglalkoztatottság, 
arról beszélhetünk, hogy 40 éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint most. Azt is 
elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag 2010 óta 3 százalék alatt tudjuk tartani a költségvetés 
hiányát, amelynek következtében az ország kiszabadult a túlzott deficiteljárás alól, és a 
rezsicsökkentésnek köszönhetően nagymértékben sikerült csökkenteni a háztartásokra, 
lakosságra jutó terheket is. 

Azt gondolom, elmondhatjuk, és ez nem azt jelenti, amit én általánosságban most 
mondtam, hogy minden rendben van, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy az ország 
jobban teljesít, és ez talán nemcsak a gazdasági számokból derül ki.  

Elhangzott már itt az előterjesztői bevezetőben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
mint az állami fogyasztóvédelmi rendszer egyik legfontosabb szereplője. A Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság szemlélete is változott a 2010-es kormányváltás óta mind a 
fogyasztókkal szemben, mind a vállalkozások szemben, egy sokkal rugalmasabb, 
segítőkészebb és kezdeményezőbb hatósági munka ért el sikereket az elmúlt esztendőkben. 

Kiderül a költségvetésből, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiadási 
előirányzata 1046,9 milliárd forint, melyből 18,8 millió forint bevétel, a többi az a 
költségvetési támogatás, és mint elhangzott, ez a szám 166,9 millió forinttal magasabb a 
tavalyihoz képest.  

A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legfontosabb célja 
továbbra is a hatáskörébe utalt feladatok magas szakmai színvonalon történő gyors és 
hatékony ellátása. Erről beszéltem én akkor, amikor azt mondtam, hogy változott a szemlélete 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak. Ez vonatkozik a beérkező fogyasztói panaszok 
kivizsgálására, illetve az éves ellenőrzési és vizsgálati programjukban lefektetett feladatokra 
is. És természetesen a költségvetésben szereplő számok azt is mutatják, hogy a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóságnak is költséghatékonyan, takarékosan kell majd gazdálkodni, 
ugyanúgy, ahogy eddig, az ezt követő időszakban is. 

A szakmapolitikai céljai között kiemelt figyelmet kap például a piacfelügyeleti 
funkciók magas színvonalon történő ellátása, egyébként ennek eredményeként 2013-ban a 
közösségi gyors tájékoztatási rendszeren, az úgynevezett RAPEX rendszeren belül első 
helyezést ért el a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az Európai Unió tagállamain belül. 

További kiemelt cél a veszélyes termékek teljes kiszorítása a kereskedelemből. 
Nagyon fontos célja és nagyon sokat tesz a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fokozott 
védelmet igénylő társadalmi rétegeket érintő kereskedelmi tevékenység erőteljes 
ellenőrzéséért. Fontos feladata az NFH-nak a rezsicsökkentéssel összefüggésben megjelenő új 
hatósági feladatok ellátása, különös tekintettel a közszolgáltatók fogyasztóvédelmi 
magatartásának az ellenőrzésére, erről is szó volt az előterjesztői bevezetőben. 

Mindezen túl pedig természetesen fontos a fogyasztói tudatosság ösztönzése, a 
tájékoztatás, az alternatív kezdeményezések körének bővítése, és nagyon fontos feladata a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak az eddig megkötött együttműködési megállapodások 



 11 

továbbfejlesztése mind a külföldi társhatóságokkal, hiszen ez folyik 2010 óta, mind a civil 
szervezetekkel.  

Néhány mondat erejéig engedjék meg, hogy megemlítsem, mennyi feladatot is kell, 
hogy ellásson a Hatóság a rászabott költségvetési pénzből. Tényleg a teljesség igénye nélkül: 
felügyeli a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi és hatósági előírások megtartását, részt vesz 
a fogyasztóvédelmi politika kialakításában, hozzáteszem, erőteljesen részt vesz a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság ebben. Előbb említettem már a piacfelügyeleti tevékenységet, de 
segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi civil szervezeteknek is az NFH. Én azt gondolom, hogy 
ez egy nagyon fontos szerepe. Segíti a fogyasztók tájékozottságának növelését, oktatási és 
továbbképzési feladatokat is ellát, valamint, és ezt én magam is tapasztaltam, részt vesz az 
általános iskolások fogyasztóvédelmi ismereteinek a bővítésében is, és természetesen 
biztosítja a fogyasztóvédelmi főfelügyelőségek mindennapi munkáját. 

Elég csak annyit mondani, hogy az NFH, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
projektjei, kiemelt projektjei közé tartozik a Nemzeti Termékkosár, a fogyasztóbarát embléma 
bevezetése, valamint az óvodások és kisiskolások tudatos fogyasztóvá válását segítő Okos 
Kosár nevű projekt is. Ez is mind-mind azt bizonyítja, hogy valóban 2010 óta nagyon sokat 
változott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, és nyilván annyi pénz soha nem lesz, hogy 
egy-egy hatóság vezetője vagy akár maga a hatóság azt mondja, hogy elég mindenre az az 
összeg, amely a költségvetésben szerepel, de azt gondolom, hogy az NFH költségvetése 
alkalmas arra, hogy mindezeket a feladatokat megfelelő, magas szakmai színvonalon tudja az 
elkövetkezendő esztendőkben is ellátni. 

Továbbra is 134 fővel dolgozik a Hatóság, és ahogy említve lett már, az informatikai 
rendszerek karbantartása, illetve az épületekkel kapcsolatos feladatok ellátása is fontos a 
számukra.  

És még két rövid megjegyzést engedjen meg a bizottság a békéltető testületekről. 
Egyrészt a békéltető testületek országosan, azt gondolom, elmondhatjuk, hatékonyan 
működnek a fogyasztók és a vállalkozások közti jogviták rendezésében. Ezt a hatékony 
működést erősíti a kormány azzal, hogy ahogy elhangzott az elején, ez az összeg sem csökken 
az idei költségvetéshez képest. Valamint nagyon fontos, hogy a költségvetésben szerepel a 
civil szervezetek támogatása is, azon civil szervezetek támogatása, amely az állami 
fogyasztóvédelmi rendszer, például a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mellett fontos 
szerepet tölt be a lakosság tájékoztatásában a fogyasztóvédelem területén. 

Úgyhogy megpróbáltam azon kereteken belül maradni, amelyeket elnök úr kért, habár 
nagyon sok mindenről lehetne a költségvetéssel kapcsolatban szólni, de mindezen okok miatt, 
amelyeket felsoroltam, a frakcióink általános vitára alkalmasnak tartják a költségvetést. 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További hozzászólásoknak van lehetősége. Él 

az elnök a lehetőséggel is meg a kötelezettségével is, úgyhogy kérem alelnök urat, hogy adjon 
szót. 

 
(Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át az ülés vezetését.) 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Elnök úré a szó, parancsoljon. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Igyekszem két-három csomópont köré 

foglalni az elmondandókat, bár nyilvánvaló, hogy nagyon sok mindent szeretne az ember egy 
bizottsági ülésen költségvetéssel kapcsolatban a többiekkel megosztani. Ennek egy része majd 
valószínűleg a plenáris ülés vitájában fog tudni megtörténni. Néhány általános megjegyzést is 
tennék, összefüggéseket, érdekességeket mutatnék meg a költségvetésben, ami talán mutatja 
azt, hogy ha nem tartjuk általános vitára alkalmasnak, akkor hol vannak azok a pontok, amik 
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jelentős nézetkülönbségek a költségvetést ilyen formában egyébként elfogadni nem tudó 
ellenzéki politikusok részéről, és a fogyasztóvédelmet én is érintem néhány mondat erejéig. 

Ha általánosságban nézzük a költségvetést, akkor az az érdekes, ámde nem szokatlan 
helyzet alakult ki immáron nem először, hogy ugyanazt a költségvetést nézzük, de teljesen 
mást látunk benne. Én nem vagyok ennyire optimista a költségvetésnek a sarokszámait 
illetően. A költségvetést megalapozó makrogazdasági tervszámokat egyetlenegy független 
elemző sem támasztotta alá. Egy rendkívül kiszámított és egy rendkívül határmezsgyén 
mozgó költségvetést látunk, ami ráadásul ezernyi sebből vérzik. Mi azt mondjuk, hogy a 
költségvetés nem az a műfaj, ahol merni kell nagyot álmodni, hanem az a műfaj, amit 
lehetőség szerint úgy kell beterjeszteni, hogy azon ne kelljen módosítani. Tudom, 
megtanultuk, hogy a költségvetés egy kiindulópont, amit aztán év közben több módosítással, 
korrekcióval gyúrunk folyamatosan, ez a gördülő tervezés része, ezt az elmúlt években 
megtanultuk, hogy ez így működik. Itt van egy beterjesztés, és azt majd itt rendszeresen 
módosítani fogjuk. Azt hiszem, az előző évben néhány napot ért meg a költségvetés, és azt 
követően módosítani kellett. 

Nehézség, legalább is ellenzéki politikusok számára nehézséget okozott az, hogy 
vasárnap este kerültek be az adótörvények a Házhoz. Nehéz azt mondani, hogy a 
végrehajtáshoz szükséges adótörvényeknek a részletes megismerése segítette azt, hogy a 
költségvetésről ilyen módon is véleményt tudjunk kialakítani. 

Mind a hiány, mind az államadósság is határon billeg. Igaza van az előbb 
beterjesztőnek, ez egy választási költségvetés, ebből adódóan vannak olyan elemei, amelyek 
ténylegesen abba az irányba mutatnak, hogy egy korábbi magatartáshoz képest, amely 
egyébként nagyon szigorú, a családokra háruló terheket jelentett, most egy sokkal inkább 
osztogatóbb jellegű költségvetés van. Én azért abban óvatosan vitába szállnék alelnök úrral, 
hogy a terhek csökkentése azon az úton tudott-e megvalósulni, hogy egyébként a különadók 
és a válságadók, a bankokra és egyéb multinacionális cégekre kivetett adók azok a lakosságról 
levették a terhet. Ebben a teremben ültünk, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a 
képviselői eléggé hitelt érdemlően bizonyították azt, hogy a tranzakciós illetéknek a részbeni 
vagy teljes körű áthárítása történt meg a fogyasztókra. És ugyanígy a bankadóknak a sorában 
ugyanezt láttuk. Én abba a kategóriába teszem ezt a mondást, amit önök itt ebben a 
kérdéskörben megtesznek, hogy sokat el lehet mondani egy állítást addig, amíg el nem 
hisszük, csak attól az még nem lesz igaz. Így vagyunk ezzel a lakosságot nem terhelő 
válságadókkal, amelyekről egyébként minden felmérés, minden kutatás, minden elemzés azt 
mondja, hogy ezek a lakosságra háruló terhek. Erről már folytattunk itt a rezsiügy kapcsán 
egy vitát. Ez egyébként egy átlagos jövedelmű családnál háromszorosa, egy átlag alatti 
jövedelemmel rendelkező családnál ötszöröse ez a teher, mint ami egyébként a 
rezsicsökkentésnek a megtakarításában benne van. 

Abban is vitatkoznék, hogy nő a foglalkoztatás, de csak óvatosan, merthogy ez 
elhangzott mint sikertörténet. Nő a foglalkoztatás Londonban, igen. Meg a határon túl több 
százezer magyar munkavállalóval. Itthon leginkább a közfoglalkoztatás bővülését 
tapasztaljuk, ami nem elhanyagolható, hogy legalább van valamilyen munkából szerzett 
jövedelme a családnak, de ezt én kevésbé gondolom sikertörténetnek. Az a helyzet, de hát 
ebben majd főosztályvezető-helyettes asszony visszajelzése alapján látjuk, hogy ez így van-e 
vagy nem, de a magyar gazdaság 2005-2006-os szinten teljesít. Ennek részben az egyik oka 
úgy vélem, azon gazdaságpolitikai intézkedések, amelyeket alelnök úr úgy mond, hogy egy új 
szemléletű gazdaságpolitika, én meg azt mondom, hogy egy hibás gazdaságpolitika 
eredményeként nem pörgött a magyar gazdaság. Az infláció alacsony volta nem kis részt a 
rezsicsökkentésből is fakadt, merthogy az energiaárak csökkentése jelentős mértékben 
befolyásolta. És egyébként a másik oldalon a fogyasztás is ilyen értelemben csökkent az 
elmúlt időszakban, ugyanakkor továbbra sem látjuk, hogy a megélhetés tényleges költségeit 
csökkentő területen, például az alapvető élelmiszerek áfája esetében meg lenne-e az az 
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elhatározottság a kormányzat részéről, hogy azokat ténylegesen csökkentse. Még nem látom, 
hogy a költségvetés ezt tartalmazza-e. Ha igen, akkor majd segítenek, hogy ez hogy lesz. 

Az Állami Számvevőszék egyébként, ahogy számvevő úr is elmondta, azért sommás 
megállapításokat is tartalmaz. Nemcsak azt mondja, hogy az adóbevételek fele bizonytalan, 
egyébként ideteszi az áfabevételt, a pénzügyi tranzakciós illetéket és a távközlési adót is, 
hanem azt is mondja, hogy például problémás az MNV Zrt.-hez kapcsolódó előirányzatnak a 
teljesülése is, és még más sommás megállapításokat is tesz. 

A Költségvetési Tanács is hasonló kritikus megjegyzéseket megfogalmaz, ugyancsak 
az áfabevételek teljesülését veti fel kockázatként, de más bevételeket is problémásnak lát, és 
ugyancsak azt mondja, hogy a kiadási oldalon pedig erős túlfeszítettséget lát. Tehát ezért 
mondtam azt, nem túlzóan, hogy nagyon kiszámított, nagyon határmezsgyén mozog a 
költségvetés több száma is. Például a felsőoktatásban, humánszolgáltatások terén és máshol is 
erősen túl van feszítve a költségvetés kiadási oldala. Nyilvánvaló, ezt lehetne újragondolni. 

És még egy elemet emel ki, ez az európai uniós forrásoknál, annak a tervezésénél a 
rendkívül magas arányú felhasználás. Az elmúlt időszak nem bizonyította azt, hogy egyébként 
ennek a tényleges teljesülése ilyen csettintésre meg fog tudni történni, de hát reménykedjünk, 
hogy lesz ebben előrelépés. 

Vannak fájó pontjai: például nem emelkedik sem a családi pótlék, sem a közszférában 
dolgozók illetménye, az egészségügyben az összevont szakellátás abszolút vesztes.  
13 milliárd forinttal kevesebbet fordít a költségvetés erre, mint az előző évben volt. Ez ugye 
nyilvánvaló azt veti föl, hogy azok az adósságok, amik itt halmozódtak, azok növekedni 
fognak a továbbiakban. És az is tény, hogy maximálisan kihasználja a költségvetési 
mozgásteret a kormányzat elsősorban a szimbolikus intézkedések megvalósításának 
érdekében. Ez azt jelenti, amit főosztályvezető-helyettes asszony is mondott, hogy az 
országvédelmi alapot 100 milliárd forinttal tervezik, ez korábban 400 milliárd forint volt. 
Nyilvánvaló, itt egy visszavágás az mindjárt átrendez bizonyos költségvetési pozíciókat. A 
bevételeket felültervezik, a tartalékokat visszavágják, és ebből a mozgástérből alakul ki az a 
fajta költségvetési többlet, ami a szimbolikus célok finanszírozására alkalmas lehet. 

Ezért nagyon érdekes, és ezzel több szakújságíró, szakember, közgazdász is 
foglalkozott, hogy kik a nyertesei és kik a vesztesei a költségvetésnek 2014-ben. Nagyon 
érdekes összefüggéseket lehet találni, és erre mondtam azt, hogy ezen keresztül azért néhány 
jelentős szemléletbeli különbséget is fel lehet tárni a költségvetés kapcsán. 

Például a költségvetésnek nyilvánvaló, az egyik nyertese az a sport- és 
presztízsberuházások területe. Ez a sokat említett stadionépítés az egyik oldalon, ennek 
összességében az egész költsége 80 milliárd, a másik oldalon pedig 3-3 milliárd forint 
tanuszoda és tornaterem-építési program. Én ezt nem így csinálnám, én ezt más arányban 
valósítanám meg, de nyilvánvaló, ez egy nézetbeli különbség. Egy apróságra azért felhívnám 
mindenkinek a figyelmét: a stadion építése az egy költség, későbbiek során a stadion 
működtetése az meg egy másik költség. Azt is érdemes végiggondolni, hogy egy ilyen 
értelemben a finanszírozáshoz, a működtetéshez szükséges fedezetek is majd meglesznek-e 
ezeknél a stadionoknál. 

Ugyancsak egy jelentős kedvezményezettje a költségvetésnek ez a Kossuth téri 
mélygarázs és a Kossuth térnek az újrahúzása. Ez azért nehéz, mert nehéz volt összeszedni 
egyébként, hogy ez milyen költségvetési forrásokat igényel. Egy óvatos számítás szerint 
 36,8 milliárd forintba fog kerülni ennek a tényleges költsége, 36,8 milliárd forint. Hogy 
legyen viszonyítási alapunk, ez 10 éves tornaterem programmal egyenértékű összeg. 

Aztán ami nagyon érdekes, a közmédia támogatása, ez 69,8 milliárd forintos 
támogatás. Biztos mindenki a teremben rendszeresen nézi a közmédiát és hallgatja, de eltérő 
véleményünk van ennek a teljesítményéről, alacsony nézettség, alacsony műsorszínvonal sok 
esetben. Csak azért, hogy itt is legyen viszonyítási alapjuk a kollegáknak, az egész 
kereskedelmi média 60 milliárd forintba kerül, kicsit kevesebbe, mint amennyiért most a 
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közmédiát fogjuk kistafírungozni így a választás előtti időszakban, tehát nyilvánvaló, fontos, 
hogy ez a költséghely ez itt meglegyen. 

Aztán egy érdekes ügy: az országgyűlés felügyeli a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatalt 7 milliárd forint költségvetésével. Ez a rezsihivatal, mely tavaly 
még kevesebből tudott működni, idén nyilvánvalóan megnövekedett költségeket ilyen 
értelemben forrással is ellentételezni kell.  

Totális nyertese egyébként a költségvetésnek a Kancellária. Ha most felkérdezném a 
képviselőtársaimat, hogy meg tudják-e mondani, hogy hány olyan intézmény van, amelyet a 
Kancellária rovatán keresztül finanszírozunk, én biztos vagyok benne, hogy hibátlanul nem 
tudnánk felsorolni ezt a rengeteg intézményt. Veritas Intézmény, Rendszerváltás-történeti 
Kutatóintézet, Nemzeti Örökség Intézet, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, csak néhányat 
soroltam föl ezekből. Ez mind-mind a Kancellária költségvetési helyén belül van. Egy érdekes 
dolog: aki érzékeny a környezetvédelem ügye iránt vagy az agrárium ügye iránt, annak egy 
érdekes költségvetési helyet jelent a Nemzeti Öntözési Ügynökség felállítása picit több 
pénzből finanszírozva, mint amennyit egyébként az Országos Meteorológiai Szolgálat kap.  

És hogy közelítsünk főosztályvezető-helyettes asszony minisztériumához, igazán 
élénken várjuk a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal hihetetlen tanulmányait. Eddig nem sok 
érdemi, számunkra megismerhető szakmai anyag keletkezett, ez Matolcsy miniszter úrnak a 
hagyatéka, ő gründolta össze ezt a tervhivatalt. Érdemes volna megnézni, hogy ennek a 
tényleges teljesítménye miben jelenik meg, merthogy sokba kerül, azt egészen biztosan lehet 
mondani. 

Nehéz megfejteni, hogy az Eximbank 18 milliárdos tőkeemelése az mit takar, és 
őszintén szólva, ha már a modern és innovatív gazdaságról beszélünk, akkor én javasolnám 
annak a végiggondolását, hogy az a közel 18 milliárd forintnyi infokommunikációs 
szolgáltatások konszolidációja címszó alatt szereplő költségvetési fejezet leginkább a 
Microsoft és egyéb multinacionális cégeknek a szoftverlicenszei. Ha ugyanezt esetleg egy 
nyílt forráskódú szoftverek irányába vinnénk el, akkor ennek a törtrészéért ugyanezt a 
teljesítményt lehetne produkálni, nyilvánvaló, ez egy szakmai döntést is igényelne. 

És ami az egyik kedvencünk, ez a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.  
500 millió forint költségvetési támogatása, nyilvánvaló, kell ide a forrás. 

És ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket lehetne tenni kulturáltan, tényszerűen, nem 
minősítve, mindössze a számokon keresztül a nézetbeli különbségekre szerettem volna 
felhívni a figyelmet. 

Ennek eredményeként egyébként lehet azt mondani, hogy ennek a költségvetésnek a 
teljesülése erősen kétséges, én kíváncsi vagyok, hogy a jövő év elején kerül-e sor 
költségvetési módosításra és mikor. 

A fogyasztóvédelmi területet érintő területrészeknél én egy hiányt tudok mondani. Én 
úgy látom, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelem mint olyan eltűnt a költségvetésből. Értettem, 
hogy az MNB-PSZÁF összevonása révén az MNB fejezetén belül majd van valami, ami a 
pénzügyi fogyasztóvédelem célját szolgálja, de úgy összességében úgy látom, hogy ez a 
fogalom intézményestül mindenestül nagyjából föl is számolódott, és majd megnézzük, hogy 
az MNB mit tud ebből teljesíteni. Erről folytattunk le vitát, nem is bonyolítom tovább. 

Továbbra sem elfogadható a civilek támogatása. Tudom, ebben van egy érdemi vita 
közöttünk. Én nem gondolom azt, hogy az a 81 millió forint most már évek óta beállított 
költség, ez lenne az a méltányos támogatás, amit a fogyasztóvédelmi civil szervezeteknek 
lehetne és kellene adni. Nagyon sokan már a működőképességük határán vannak, 
gyakorlatilag a megszűnés határán lévő szervezetekről beszélünk. Ha ez volt a cél, akkor a 
szándék elérte a célt. 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. esetében, és ezt az ÁSZ is megállapítja, csak részben 
megalapozott az előirányzatok összege a tervezett ügyfélkör bővítéséhez kapcsolódóan. 

Tisztelt Bizottság! 
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Ezen néhány megjegyzéssel szerettem volna azt érzékeltetni, hogy a költségvetésnek 
az összetételével, a költségvetés által preferált, szándékolt célok közül nagyon sok van, 
amivel ebben a formában nem tudunk egyetérteni, nyilvánvaló van olyan is, amelyet szívesen 
veszünk, ebből itt önök is mondtak néhányat. Mégis egészében ez a költségvetés így 
számunkra nem elfogadható.  

És a költségvetés tervezésére, realitására, helyzetére kerestem valamilyen olyan 
idézetet, ami picit ezt a helyzetet képes lesz felidézni, és találtam is egyet. Ezt 
zárógondolatként meg is osztom önökkel, így szól az idézet: „A király fia és a király beszélget 
egymással. A király fia mondja: „De apám, értsd meg, nekem ez nem kell.” A király: 
„Idehallgass, az egész királyság az én művem, amikor nekikezdtem, mindenütt csak mocsár 
volt. Mondta is a többi király, bolond épít ide várat. Mégis felépítettem, hogy megmutassam 
nekik. De hát elnyelte a mocsár. De hát építettem újat, az is elsüllyedt. Építettem egy 
harmadikat, az leégett, összedőlt, aztán süllyedt el. De a negyedik az megmaradt, és az a tiéd 
lesz a fiam, a legerősebb vár közel és távolban.” Ez a Gyaloggaloppból egy részlet, biztosan 
mindenki felismerte, kicsit így vagyunk ezzel az egész költségvetéssel, hogy elsüllyedt itt az 
első, a második, a harmadik, hát a negyedik az majd biztosan talpon marad, de a király fia azt 
mondja, „de ez nekem nem kell, apám, akkor inkább, inkább”. 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Alelnök Úr! 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Én köszönöm, hogy ilyen komoly irodalmi élményekkel tudtam gazdagítani 

a mai beszélgetésünket. További hozzászólási igény van-e? (Jelzésre:) Ertsey képviselő 
asszony, öné a szó, hogy megismertesse saját, illetve frakciójának az álláspontját. Tessék, 
parancsoljon. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Én megkímélem önöket mind a versidézetektől, mind a kampányszlogenektől, 

amelyek arra válaszolnak, és azokat sem sorolom fel, amiket lényegében a rajtam kívül 
jelenlévő ellenzéki képviselő, az elnök úr felsorolt. Hiszen már tényleg közhelyszámba megy 
az, hogy a tömegsport helyett stadionépítés folyik, egészen elképesztő módon tolják kifele 
Simicska Lajoshoz a pénzt, tehát én azt gondolom, hogy ezekre kár pazarolni az önök idejét. 

Az látható, hogy ez egy ideiglenes választási költségvetés, egy csomó, lényegében 
változatlan területtel, ez illeti a fogyasztóvédelmet is, hiszen a piszkos munkát már elvégezték 
korábban, de még így is látszik, hogy a nagy osztogatásban sem jut olyan területekre, amelyek 
hat éve nem kaptak támogatást, és hat éve befagyasztott bérekkel dolgoznak, például a 
szociális szféra. Tehát egészen elképesztő, hogy még egy választási évben sem képes a 
kormány valamelyest ellensúlyozni azt a pusztítást, amelyet az előző kormány elkezdett, és ő 
pedig bevégzett. És ezt szomorúan látjuk, hogy még egy ilyen évben sem sikerül valamelyest 
kompenzálni súlyosan elszegényedett embereknek az élethelyzetét. 

Nem sorolom fel azt, hogy a sporttámogatásokon kívül egyéb milyen rendkívül káros 
kiadási, sokszor kamukiadásokat látunk a Művészeti Akadémiától kezdve az Energiahivatalig, 
de mondjuk feltűnő, hogy az Eximbank például miért kap 18 milliárd forintot hirtelen, és az 
MTVA-t is lehetne példaként hozni, ami egészen az 50-es évek szellemét idéző módon 
kormánypropaganda. Ha az ember néha véletlen bekapcsolja, akkor lényegében a HírTV-vel 
összevethető a közszolgálat műsora. 

Amire viszont nincs pénz, azt fontos lenne felsorolni, hiszen ezek az önök be nem 
váltott ígéretei. Ezek azok, amikkel most szembesülnek mindazok, akik bíztak ebben a 
kormányban, hogy na, akkor lássuk, hogy azután a 8 év után, amiben azt gondolom, tényleg 
alacsony repülést tapasztaltunk a kormányzat részéről, hogy finom legyek, mit tud a 
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kétharmados felhatalmazással bíró kormányzat megvalósítani. Azt azért látni kell, hogy ami 
ebben nincs benne, azt már ez a kormányzat nem fogja megvalósítani, tehát befejezett időben 
beszélhetünk arról, hogy hogyan vertek át olyanfajta jelentős társadalmi rétegeket mint a 
pedagógusok, a helyi gazdaság szereplői és a földművesek. 

A pedagógus életpálya bevezetése: azt gondolom, senkinek nem kell azt mondani, 
hogy milyen elképesztő káoszt és méltánytalanságot okozott, valóban történt béremelés, de 
pontosan tudjuk, hogy nagyon jelentős elmaradások vannak. Amikor valaki azzal szembesül, 
hogy pedagógus béremelés címén 20 ezer forinttal csökken a fizetése, viszont megnő a 
munkaterhelése. (Mágori Józsefné közbeszólására:) Igen, ez van, akinek jelent valamit, 
kedves képviselő asszony, van, akinek jelent valamit 20 ezer forint csökkenés. Lehet, ezt ön 
nem tudja elképzelni, de ez eléggé súlyosan érinti a pedagógusokat. 

Szintén bukott ígéret a munkahelyteremtés és különösen a zöldgazdaság építése. Az, 
hogy egymillió új munkahely hogyan lesz, ezt még továbbra sem látjuk. Közmunka van és 
külföldi munka van. Viszont az, ami az LMP számára kiemelten fontos, és voltunk olyan 
naívak, hogy mi is azt gondoltuk, hogy ebből majd lesz valami: az kérem, hogy nézzék meg, 
hogy az az 500 milliárd, amit arra ígért a kormány, hogy egy valódi rezsicsökkentés, nem ezt 
a rezsiblöfföt, amit most művelnek, hanem hogy valódi rezsicsökkentést elérjen. 
Épületfelújításra, energiahatékonyság-növelésre, szigetelésre, évente a lakások 10 
százalékának felújítására ígértek és ez 80 ezer munkahelyet teremtett volna, ebből 5 milliárd 
lett, vagyis egy százalékot tudott megvalósítani abból az ígéretéből a kormány. 

Önök is pontosan tudják, hogy fenntarthatóság szempontjából az, hogy most 
kitapossák a rezsicsökkentést a cégekből, és azt mondják, hogy addig nem állnak meg, addig 
folytatják a rezsicsökkentést, amíg arányba nem kerülnek ezek a bérekkel, magyarul a béreket 
nem emelik, és addig tolják tovább a rezsicsökkentést, amíg lemegy arra a színvonalra, ahol 
az emberek nyomorognak. Ehelyett 500 milliárd forintot bele kellett volna tolni abba, ami 
hosszú távon oldja meg a rezsicsökkentést, és azt az elképesztő energiapazarlást, ami 
Magyarországon van, azt megállítja. Ez a hosszú távú gondolkodás, amit hát nyilvánvalóan 
nem várunk most már önöktől három és fél év után. 

A stagnálás, ami a gazdaság működését jellemzi, én azt gondolom, hogy semmiképpen 
nem megalapozott egy ilyenfajta kép alapján azt mondani, hogy a lakossági fogyasztás 
emelkedni fog. Közel két százalékot prognosztizálni, hát tényleg az ember csak el nem 
mosolyogja magát, amikor ilyen számokat hall kormányzat felelős képviselői szájából. És 
akkor nem teszem hozzá, hogy az egész tervezésük négy évvel ezelőtt arra alapozott, hogy 
majd a lakossági fogyasztás, ebből semmi nem lett. Nem tudom, hogy most, amikor ilyenfajta 
kivéreztetés van, akkor mire alapozzák ezt, de én azt gondolom, hogy nyilván ezért nem a 
kormány köztisztviselőit kell hibáztatni, hanem azokat, akik ilyesfajta mondatok felolvasására 
kényszerítik őket, hogy a rezsicsökkentés megvédése a cél és közben lakossági fogyasztást 
fog növelni. 

Azt gondolom, amit kell tenni, az az, hogy most egy választási év előtt őszintén 
számot kell vetni a kudarcokkal és a lehetőségekkel, és meg kell próbálni az utolsó 
pillanatban kármenteni, tehát olyanfajta, mi összeszámoltuk, 300 milliárdnyi felesleges 
kiadást lehetne kihúzni, ezeket felsoroltuk az anyagban korábban. És el kell indítani ezt az új 
Széchenyi Tervben megígért épületfelújítási programot. Ahogy említettem, 80 ezer 
munkahelyet teremtene, valódi, piaci munkahelyet, beindítaná az építőipart és olyanfajta 
hosszú távú fellendülést okozna, amit hát azt gondoltuk, hogy önök terveznek. Zöldberuházási 
alapról, zöldbankról is volt szó, egyik sem valósult meg. 

Meg kell adni az oktatásban dolgozóknak a teljes béremelést, és az egész költségvetés 
szemléletét át kell helyezni erről a Kádár-korszakot idéző pillanatnyi, teljes mértékben a 
jelenre és a szavazatmaximalizálásra koncentráló szemléletből egy hosszú távú 
fenntarthatóságra, mert kizárólag azok az országok képesek Európában válságálló módon 
növekedni és fejlődni, amelyek a humánszférába fektetnek be, oktatásba, egészségügyi 
ellátásba, a gyerekeinkbe.  
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És ezt önök pontosan tudják, és ezért merem még utoljára egyszer figyelmükbe 
ajánlani azt, hogy helyi gazdaságfejlesztési alapot kell létrehozni, térségek közlekedését és ezt 
a humánszféra befektetését kell elkezdeni, és nem utolsó sorban csökkenti a korrupciót, ami 
több százmilliárd forintot vesz ki mindannyiunk zsebéből, az önökéből is, hiszen minden 
fillért, amit Simicska Lajos kap, egy munkát kereső ember elől vesszük el. És azt gondolom, 
hogy ez senkinek nem lehet célja, önöknek sem. 

Köszönöm a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszonynak. (Jelzésekre:) Többen jelezték így 

vagy úgy, hogy szólni kívánnak. Igen, képviselő asszony előbb jelezte, alelnök úr, de ahogy 
az jólesik. Akkor képviselő asszony, mert már menet közben is jelezte, hogy szólni kíván, 
(Mágori Józsefné: Így van.) és utána alelnök úr is jelezte, megnézzük, hogy ki az, aki még 
hozzászól a vitához. Tessék parancsolni, képviselő asszony. 

 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én képviselő asszony 

hozzászólásának a legelejéhez szeretnék csak néhány szót szólni. 
Nem tudom, hogy tudja-e, hogy én pedagógus voltam valamikor, 16 évig tanítottam, 

és teljesen átlátom a pedagógusok helyzetét különösen, mert volt csoporttársaim a mai napig 
barátnőim, akik ott maradtak abban a szakmában. 

Valószínű, hogy nem teljesen tájékozódott, hogy mi történt pedagógus világban az 
elmúlt 30-40 évben vagy az elmúlt 20-ban, tökéletesen mindegy, hogy honnan nézzük. A 
pedagógusok 10 százaléka átlagosan valóban remekül keresett. Valóban az igazgató és 
köréhez tartozó tantestületi 10 százalék a tantestületi átlag másfélszeresét kereste, ez így igaz. 
Úgy hívtuk mi egymás közt ezt a társaságot, hogy a csókosok. Amíg az én fizetésem 2 ezer 
forint volt, az övéké 3 és fél, 4 ezer, és ez így van 10, 20, 30 éve, most van ez az első alkalom, 
amikor a pedagógus életpálya-modell bevezetésével egy időben egy olyan pedagógusbér-
rendezés született, vagy életbe lépett, ami azt a másik, maradék 90 százalékot helyzetbe hozta.  

Ennek az árán valóban nagyon kis százalék, leginkább igazgatók jártak úgy, hogy 
azzal a bizonyos 10-20 ezer forintos fizetéssel kevesebb lett, de tömegével kortól függően 
jártak úgy, hogy 50-100 ezer forintos bért kaptak. (Ertsey Katalin: Pontosan tudom, hogy 
miről beszélek.) Én is pontosan tudom, hogy miről beszélek, ezen kár vitatkozni, meg kell 
nézni a nagy statisztikai átlagot, amikor kortól függően 50-100 ezer forintos fizetésemelést 
kaptak és valóban, az új bértábla szerint az a nagyon szűk kör vagy megkapta a régi 
átlagbérét, vagy 10-20 ezer forinttal kevesebbet, de ahol érdemtelenül vontak el tőlük, ott 
most folyik a felülbírálás. 

Úgyhogy én nagyon szépen megkérem a pedagógusok nevében, hogy ilyen felelőtlen 
kijelentéseket ne tegyen, mert végre öröm érte őket, és akkor egy-két valamikori nagyon 
kedvezményezett helyzetű ember miatt az egész történet le van szólva. (Ertsey Katalin 
közbeszólására:) Nem fognak megverni, ne aggódjon, énértem meg pláne ne. (Derültség.) 
Nagyon szépen megkérem, hogy énértem a saját környezetemben ne aggódjon egy percig se. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. A költségvetési vita alkalmat teremt arra, hogy több 

szakpolitikai kérdést is átvitassunk. (Mágori Józsefné: Így van.) Magam is nyitott vagyok 
arra, és szeretném jelezni, hogy ebben a kérdésben lehet, hogy még egy megjegyzést is 
szeretnék tenni, de előtte alelnök úrnak adnék szót.  

Kivételesen Szabó alelnök úrnak, mert ő is előbb fog szót kérni, kapni, mint Zsigó 
alelnök úr, és megnézzük, hogy ki mindenki. Esetleg hogyha valaki még tervezi, hogy 
hozzászól és jelzi, (Nincs jelzés.) akkor úgy látom, hogy így hárman zárjuk a mai kört. 
Tessék, alelnök úr. (Mágori Józsefné távozik.) 

 



 18 

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Bocsánatot kérek, nem szándékoztam ehhez a vitához 
hozzászólni, de már múltkor képviselő asszonynak néhány konkrét dolgot mondtam. Most 
szeretnék neki néhány konkrét dolgot megint mondani. 

Nyomon követhető, tényszerű az egész: 270 pedagógus esetében Hatvanban  
5 pedagógusnál van ilyen jellegű probléma, mint ami ön mond, kedves képviselő asszony. 
Ezek olyan kiemelt igazgatók, akiknek korábban is szakmai elismerésük alapján mi mint 
város, adtunk nekik többletpénzt. De ez most is megoldódik, helyre rakjuk, novembertől 
helyretesszük a bérüket. 

A másik: zöld, épületfelújítás, szigetelés, pénteki hír: Hatvanban és a környékén  
13 KEOP-os pályázatokat elhoztunk, épületeket szigetelünk, energiát takarítunk meg. 
Nemcsak mi, hanem körülöttünk lévő civil szervezetek, cégek. És szeretném elmondani 
továbbá azt, én a 80 ezer munkahelyet végképp nem látom. Azért, hogy 6 hónapra vagy egy 
évre ott kőművesmunka lesz, az nem hosszú távú 80 ezer munkahely, ezt ne felejtsük el. Ez 
nem jó gondolkodás, ez csak a prompt, ad hoc problémát oldja meg. 

És a harmadik, amit szeretnék elmondani, ez is tényszerű: én ott voltam az 
Eximbankkal kapcsolatos törvény vitáján, föl is szólaltam benne. Az Eximbankban tudja, 
hogy miért emeljük meg a tőkét? Nagyon egyszerű. Az Eximbank tevékenységét átállítottuk, 
hogy vállalkozási rendszert finanszírozzon. Gazdaságélénkítés: ez 18 milliárdba kerül most, 
bárcsak 180 milliárdot tudnánk ebbe beletenni, ennél jobb helyre pénz nem kerülhet. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Igen, én köszönöm, jó irányba haladunk. (Jelzésre:) Zsigó alelnök úr, 

parancsoljon, öné a szó, a lehetőség. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselő asszony, nagy érdeklődéssel 

hallgattam a hozzászólását, nem is nagyon akarok reagálni rá. Akik elolvassák majd a 
jegyzőkönyvben ezt a hozzászólást, valószínűleg nem mindent fognak érteni, a kivéreztetést 
és az ilyen szóhasználatot. 

Három dolog miatt kértem szót, három gondolat miatt. Az egyik: mégiscsak 
költségvetésről vitázunk, ráadásul a Fogyasztóvédelmi bizottságban, és váltig szeretnék 
ráerősíteni arra, hogy az állami költségvetési vagy fogyasztóvédelmi rendszerben megfelelő 
módon, nem túlzottan, de megfelelő módon finanszírozhatók a jövő esztendőben is a 
költségvetésből azok a feladatok, amelyeket ráróttunk mondjuk a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban. És azokat a feladatokat, amelyeket egyébként is el kell végeznie, azt megfelelő 
magas szakmai színvonalon el fogja tudni látni a jövő esztendőben is ugyanúgy, mint az 
elmúlt esztendőkben is. 

A másik, amiért szót kértem, hogy megerősítsem: 2010-ben olyan állapotban volt az 
ország, hogy a csőd széléről kellett visszarántani. Azóta a gazdasági teljesítőképességhez 
mérten, mert ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, valóban megpróbáljuk a családok terheit 
csökkenteni, önnel ellentétben azt gondoljuk, hogy valódi rezsicsökkentés történik az 
országban először. Tudom én, hogy másképp kéne csinálni, de még senki nem csinálta 
másképp. A 2010 előtti időszakhoz képest mégiscsak emelkedik a pedagógusok bére, illetve 
az egészségügyben dolgozók bére. A 2 százalékra annyit tudok mondani, hogy vannak olyan 
gazdasági elemzők külföldön és belföldön, akik 2 százaléknál magasabb előrejelzést is 
tesznek, és szeretném megerősíteni azt, amit a hozzászólásomban is mondtam, hogy amit én 
elmondtam, az nem azt jelenti, hogy minden rendben van. Azt jelenti, még egyszer mondom, 
hogy a gazdasági teljesítőképességhez képest megpróbáljuk a fejéről a talpára állítani az 
ország gazdaságát, megpróbáljuk megvédeni az emberek érdekeit. 

És amit kis színesként csak szeretnék önnek elmondani. Ön a közszolgálati televízióról 
úgy beszélt, többször is elmondta, legalább kétszer, hogy a Kádár-korszakot idéző, tehát a 
Kádár-korszakot idéző közszolgálati médiáról beszélt. 
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Nem vagyok egy nagy tévénéző, nem is mondom meg, hogy melyik kereskedelmi 
csatornán a múlt héten láttam egy hírt. Mindenki döntse el, hogy ez a Kádár-korszakot idézi 
vagy nem. A hír úgy kezdődött; ugye emlékeznek, mielőtt még hozzákezdek, hogy a tavasz 
végén, nyár elején meglehetősen nagy probléma volt a Balatonnál is a rengeteg szúnyog, 
mindenki aggódott azért, hogy tönkreteszi ez a rengeteg szúnyog a balatoni idényt. Ezzel 
bevétel fog kiesni az ország költségvetéséből. Akkor a Balaton környéki országgyűlési 
képviselők összefogásával, a kormány segítségével szúnyogirtási program kezdődött a 
Balatonnál. 

A hír múlt hét csütörtökről: úgy kezdődött a hír, hogy „túl jól sikerült a szúnyogirtás a 
Balatonnál”. Így kezdődött a hír az egyik kereskedelmi televízión, mondott a bemondott a 
bemondó még két mondatot, utána pedig a hír maga: egy madárvédő ember mutogatta az 
énekesmadarakat, és az volt aláírva, hogy „nagyon lesoványodtak az énekesmadarak a 
Balatonnál, merthogy túl jól sikerült a szúnyogirtás és nem volt mit enniük.” Úgyhogy ennyit 
arról, hogy milyen híradó idéz Kádár-korszakbeli emlékeket az emberben. 

Úgyhogy köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Most feladta a leckét alelnök úr nekünk, mert többen is 

azon gondolkodunk, hogy hogy lehet ezt így összerakni, de majd megkonzultáljuk. (Jelzésre:) 
Ertsey képviselő asszonynak a lovagiasság jegyében szót adok, tessék parancsolni, képviselő 
asszony. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Én csak szeretném megköszönni alelnök úrnak a 

valamelyest tényleg tárgyszerű hozzászólását. És szeretném azt jelezni, hogy mennyivel 
normálisabb beszélgetést lehet így folytatni, hogyha azt elmondja, hogy amiben önök hittek, 
azt elkezdték megvalósítani, és a körülményekhez képest ennyire sikerült, mint hogyha azt 
hallgatom a mellettem ülőktől, hogy én életemben nem dolgoztam, és ezért mondok ilyeneket. 

Tehát azt szeretném kérni, hogy próbáljuk meg, még ha nehéz is, ezt a színvonalat 
megőrizni, én ezért nem fogom Mágori Józsefné hozzászólását egy szóval sem illetni, mert 
azt gondolom, hogy az végképp az alatt a színvonal alatt van, amiről szót kéne ejteni. De azt 
gondolom, az új képviselőtársaknak, akik most beültek ebbe a bizottságba, elmondom, hogy 
itt azért ez nem volt stílus. Tehát az, hogy mikrofonon kívül közölni valakivel, hogy életében 
nem dolgozott, az itt nem volt stílus. (Közbeszólás: Ki mondta ezt?) Kontur Pál 
képviselőtársam, és ezt kérem jegyzőkönyvbe foglalni. (Kontur Pál: Nem mondtam, ne 
hazudjunk, nem mondtam.)  

Köszönöm szépen. (Ertsey Katalin távozik.) 
 
ELNÖK: Úgy látom, hogy az elnöknek pedagógiailag kell segíteni ezt a helyzetet 

feloldani. Én a magam hozzászólásait elmondom a plenáris ülésen, nem feszítem tovább a 
húrt, látom, hogy nem vagyunk olyan hangulatban. Egyébként pedig megadom a lehetőséget 
mind a kormány, mind az ÁSZ képviselőjének, ha érez olyan elhangzó elemet, amelyre úgy 
gondolná, hogy reagálnia kell, akkor kérem, ezt ossza meg velünk, azt követően pedig dönteni 
fogunk az általános vitára való alkalmasságról. 

És azt pedig tényleg kérem a képviselőtársaimtól, hogy olyan időszak felé közeledünk, 
amikor ennél még feszültebb hangulatok is lesznek, hiszen egy választásra készülő országnál 
nyilvánvaló, a politikai véleménykülönbözőségek még inkább felnagyítódnak, ezért 
tisztelettel kérek mindenkit, hogy a hozzászólás keretében a saját szakmai véleményén 
keresztül a jegyzőkönyvbe belediktálva mondjon álláspontokat. Szükségtelen az, hogy esetleg 
azon túl egymásnak a személyiségét vagy egymásnak a megszólalását más módon minősítsük. 
Én magam ezt nem fogom tenni, a parlament plenáris ülése amúgy is tele van a 
jegyzőkönyvből kivehető ilyen típusú megjegyzésekkel, a bizottsági ülésen ezt úgy nagyjából 
eddig elkerültük. 
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Én akkor kérdezem főosztályvezető-helyettes asszonyt, hogy kíván-e élni a 
lehetőséggel, ösztönözném, és az ÁSZ képviselőjének is adok lehetőséget rá, tessék 
parancsolni. 

Kovács Beáta válasza 
KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr, bár úgy 

gondolom, hogy eléggé bajban vagyok, mert nagyon-nagyon meg kell szűrni, hogy szakmai 
jellegű kérdés került-e hozzám föl, tehát hogy sikerült-e valakinek föltenni. 

Szerencsére Szabó Zsolt alelnök úr az Eximbankra reagált, egyébként mindannyian 
tudjuk, hogy a kis- és középvállalkozásoknak a fejlesztéséről van szó. Benne van a fejezeti 
kötetben is, úgy rémlik nekem, tehát az NGM-nek a fejezeti kötetében.  

A másik talán, ami még ilyen szakmai jellegű dolog volt, hogy a 17-es NFM 
fejezetben van egy ilyen fejezeti kezelésű előirányzat, amire elnök úr utalt, ez az 
infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat. Na most, nem 
emlékszem a pontos számra, mert nem lett volna egyébként a bizottság témájához teljes 
egészében közvetlenül passzoló, de a tiszta szoftver programra a rendelkezésre álló 
előirányzatnak egy kis töredéke fordítódik, nagyon sok más feladatot finanszíroz ebből a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, elsősorban egyébként a legnagyobb tétel a nemzeti 
távközlési gerincháló. Csak mondom, tehát a nyílt forráskódra reagálva. 

Nem érzek más olyat, amiben megszólíttattam volna, ennyi lenne. Ennyi lenne, 
köszönöm. 

 
ELNÖK: ÁSZ képviseletében. 

Kerekes Gábor reagálása 
KEREKES GÁBOR (Állami Számvevőszék): Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakoznék 

a kolleganőhöz, hogy én sem érzem azt, hogy az ÁSZ felé szakmai kérdés érkezett volna, de 
általánosságban el szeretném azt azért mondani, hogy a vélemény a fejezetek bevételi, illetve 
kiadási oldalára vonatkozóan megalapozott minősítésű lett, tehát ezt fontos kiemelni. 

Illetve fontos megjegyezni az ÁSZ részéről, hogy a törvényjavaslat részét képező 
makrogazdasági prognózis megbízhatóságát nem minősíti, tehát ezt fontos kiemelnünk. 
Továbbá az ÁSZ-nak nem feladata, hogy a költségvetési törvényjavaslatban tükröződő 
gazdasági és társadalompolitikai prioritásokból véleményt mondjon. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. Így precízen tudjuk, hogy az ÁSZ-nak mi nem a 

feladata, és nyilvánvaló, a leírtak meg tükrözik, hogy mi igen.  
Van egy megjegyzésem csak erre vonatkozóan, hogy amit elegánsan politikai és nem 

szakmai állításnak vettek, azt kérdésként is fel tudtam volna tenni, de most nem teszem, hogy 
önök szerint az adóbevételek révén teljesíthető-e a költségvetésnek a bevételi oldala. Én úgy 
vélem, hogy nem, én ezt egy állításként tettem meg, nyilvánvaló ebben nem akartam vitát 
ingerelni, az állítás önmagában is megállja a helyét, úgy vélem, de ez egy plenáris vitára 
alkalmas kérdéskör lesz majd, amit a frakciók egymással megvitatnak. 

Tisztelt Bizottság! 
Érvek, ellenérvek, reagálások elhangzottak, a bizottságnak az a nagyszerű feladata 

van, hogy az általános vitára való alkalmasságban állást foglalhat, ezt szavazás útján fogjuk 
megtenni. Ebben a pillanatban a szavazati arány kormánypárti oldalon 10, (Zsigó Róbert: 9.) 
Kilenc. Kormánypárti oldalon a teremben lévők esetében, (Közbeszólásokra:) álljunk meg 
egy pillanatra. Bocsánat, rendezzük a sorokat, hogy hogy van itt a helyettesítés. Igen. (Rövid 
szünet.) 
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Szavazás 

Rendeztük a sorokat, tehát kormánypárti oldalon 10, ellenzéki oldalon 2 darab 
szavazat, a bizottság határozatképes, nincs akadálya annak, hogy a döntést meghozzuk. Aki 
általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) Ez 10 igen. Aki 
nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) Az 2 nem. Tartózkodás nem volt, a 
bizottság meghozta a döntését, köszönöm szépen az előterjesztőknek, minden egyebet pedig 
írásban juttatunk el a titkárságnak, akik egyébként az érintett Költségvetési és számvevőszéki 
bizottságnak eljuttatják.  

Tisztelt Bizottság! 
Ennek a napirendnek a tárgyalását lezártam. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám) (Általános vita) 

És máris átlépünk a következő napirendre, ami soron következő napirendünk: 
Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, T/12513-as szám. Ugyancsak az általános vitára való alkalmasságát 
kell az előterjesztésnek eldönteni, és kérek szépen egy előterjesztőt. Igen. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium, a forgatókönyvem szerint dr. Vedres Attila államháztartási szakértő, így talált, 
süllyedt. Akkor én azt kérem, hogy egy rövid felvezetéssel indítsa el a vitát, azt követően a 
bizottság véleményekkel, kérdésekkel a maga álláspontját ismerteti és a végén dönteni fogunk 
szavazás útján az általános vitára való alkalmasságról.  

Öné a szó, tessék parancsolni. 

Dr. Vedres Attila szóbeli tájékoztatója 
DR. VEDRES ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
A központi költségvetésről szóló törvény sajátos jellegét adja, hogy az Alaptörvény 

36. cikkely 1. bekezdése alapján külön, önálló jogi aktussal, törvénnyel kell elfogadni. Az 
Alaptörvény e rendelkezése értelmében az országgyűlésnek a központi költségvetésről szóló 
törvénytől és más tárgyköröktől elkülönítve kell döntenie. 

Ebből következőleg a költségvetésről szóló törvényjavaslat nem tartalmazza azokat a 
kapcsolódó törvénymódosítási javaslatokat, amelyek a költségvetési törvény végrehajtásához 
szükségesek. Ezeket az államháztartásról szóló törvény alapján önálló törvényjavaslatként 
nyújtja be a kormány az országgyűlésnek a központi költségvetésről szóló törvényjavaslattal 
egyidejűleg legkésőbb szeptember 30-áig. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat a fejezetek által megküldött törvénymódosítási javaslatok 
közül kizárólag azokat tartalmazza, amelyek kimutatható kapcsolatban állnak a 2014. évi 
központi költségvetés előirányzataival, összefüggnek a 2014. évi központi költségvetésről 
szóló törvénnyel, összhangban állnak a kiadott 2014. évi költségvetési keretszámokkal, 
továbbá nem kapcsolódnak más, az országgyűlés őszi ülésszakán tárgyalásra kerülő 
törvényjavaslatokhoz. 

A törvényjavaslat nem tartalmaz az adókkal összefüggő törvények módosítását, 
ezekről a javaslatokról ugyanis különálló törvényjavaslat készül. 

Kifejezetten a fogyasztóvédelmi rendelkezést ez a törvényjavaslat nem tartalmaz. 
Kapcsolódási pont lehet az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása, ami összefügg a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításával is. 

Ez a törvénymódosító javaslatcsomag, ha lehet így fogalmazni, a hulladéklerakási 
járulékokhoz kapcsolódik. Hulladéklerakási járulékot hulladékokról szóló törvény alapján a 
hulladéklerakó üzemeltetője, illetve az ártalmatlanítási művelet vezetője fizeti a 
hulladéklerakás csökkentése és a meghatározott hasznosítási arány teljesítése érdekében. 
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Ennek meghatározása a hulladéklerakókban elhelyezett hulladék mennyisége és fajtája 
alapján történik. A törvényjavaslat a hulladéklerakási járadék központosítását javasolja, ami 
azt jelenti, hogy a járulékbevételek a központi költségvetés közvetlen bevételét képeznék. 

A hulladéklerakási járulék a végrehajtási szabályok alapján több tárca feladatainak 
finanszírozását szolgálják, az átláthatóság nyomonkövethetősége érdekében szükséges a 
bevétel központosítása.  

A központosítással megváltozik a felhasználás, átalakul a finanszírozás rendszere, a 
korábban a bevételből finanszírozott feladatok ellátására 2014-től a központi költségvetés 
biztosít forrást, így az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás során felmerülő költségek 
központi költségvetésből kerülnek majd finanszírozásra. 

Köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság!  
Megköszönjük a felvezető gondolatokat és megnyitom a vitát, aki hozzászólni kíván, 

kérem, az jelezze. (Nincs jelzés.) Én úgy értékelem, hogy az előző napirend kapcsán, ahol a 
költségvetésről általában egy nagyon komoly szakmai vitát magába foglaló polémiát ejtettünk 
meg, az nyilvánvaló, mint egy ráutaló magatartásként segítette azt is, hogy ennek a 
törvényjavaslatnak a néhány vitára ingerlő elemét is érintettük. (Jelzésre:) Ezért tudomásul 
veszem, hogy egy kevesebb megszólalású vita körében alelnök úr kíván szólni, aztán Spaller 
képviselő úr és magam is szólnék néhány szót. Alelnök úr, parancsoljon. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék 

mondani, éppen amiatt, amit ön is mondott, előbb a költségvetésről viszonylag hosszan 
vitáztunk. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a frakciónk a költségvetést megalapozó 
törvényeket általános vitára alkalmasnak tartja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Spaller képviselő úr, parancsoljon. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Én egy elemet emelnék ebből az 

egész törvényből ki, ez pedig az ápolási díj emelése. Azt gondolom, régi adósságát teljesíti a 
kormányzat, amikor az ápolási díjakkal kapcsolatos kérdést rendezi. 

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint egy összefoglalóként magam is két mondatot 

mondanék ebben a keretben. Azért örülök, hogy Spaller képviselő úr ezt a megjegyzést 
megtette, mert igazán indokolt volt, hogy három év után az ápolási díjnak a megemelése 
megtörténjen. 2010-ben egy elég homályos választási ígéret keretében volt jelzés arra, hogy 
ez meg fog történni. Mostanra beértünk oda, hogy akkor ebben valami érdemben történik, 
három év alatt sikerült idáig elérkezni. Előbb vagy utóbb ez is jó, hogy ez megtörténik, 
mármint az ápolási díjnak a megemelése. Amit első lépésben eltérítettek a 
nyugdíjminimumtól, és most jutottunk el oda, hogy akkor van egyfajta összegszerű emelése, a 
szakma reagálását még várjuk ebben a kérdéskörben. 

Én egy megjegyzést szeretnék még tenni, nyilvánvaló az, hogy több, azt hiszem, szám 
szerint 19 törvényt is módosítva a költségvetést megalapozó egyes törvényekre vonatkozóan 
ezt az előterjesztést tárgyaljuk, ez nem változtat sem azon, hogy a költségvetés, ahogyan azt 
jeleztem, számunkra nem elfogadható. Ezekben a módosításokban is van több olyan elem, 
amelyet pont az előzőekből adódóan így egymáshoz kapcsolva nem fogunk tudni támogatni, 
tehát általános vitára nem tartjuk alkalmasnak. 

És akkor hogyha több hozzászólás nincsen, nem tudom, hogy az előterjesztő kíván-e 
élni a reagálással? (Dr. Vedres Attila nemet int.)  
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Szavazás 

Nem, akkor a bizottság szavazás útján dönteni fog az általános vitára való 
alkalmasságról. Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 
Ez 10 igen. És aki nem tartja alkalmasnak általános vitára? (Szavazás.) Az 2 nem. A döntést 
meghoztuk. Én azt javasolnám a bizottság számára, hogy írásban tegye meg a bizottság a 
maga állásfoglalását, és így eljuttatjuk a szükséges helyekre a házvezetéshez, illetve az 
érintett bizottságokhoz. 

Tisztelt Bizottság! 
Lezárjuk ennek a napirendnek a tárgyalását, köszönöm szépen az előterjesztő érdemi 

támogatását. 

Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12684. 
szám) (Bizottsági módosítók megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

És soron következik a bizottság számára az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat, T/12684. szám. Első helyen kiemelt bizottságként 
bizottsági módosító javaslatoknak a benyújtásáról kell tárgyalnunk. Köszöntöm Weingartner 
Lilla főosztályvezető asszonyt, és én most nem látom. (Weingartner Lilla jelez.) Igen, 
előterjesztőként, és a bizottság számára dilemmát szeretnék felvetni.  

A módosító javaslat nem olyan régen érkezett be a bizottsághoz. A holnapi napirend 
keretében is ugyanezt a napirendet felvettük a bizottság napirendjei közé, és van szándék ott is 
bizottsági módosítónak a megtárgyalására. Én most két lehetőséget látok, hogy egybe vonva a 
holnapi bizottsági ülésen megtárgyaljuk az egészet, vagy most. Ha viszont most, akkor abban 
érdemi vitát fogunk lefolytatni, mert ahogy én látom itt a módosítók kapcsán, több kérdés is 
van, amit szükséges, hogy előtte kitisztázzunk. Nézek alelnök urakra, hogy most szeretnék? 
(Zsigó Róbert igent bólint.) Most, akkor ebben érdemi vita lesz.  

Akkor én jelzem, hogy a bizottság elnöke nagyon rövid időt tudott arra szánni, hogy 
ezt a módosítót megismerje, ülésvezetés közben nem volt módon arra, hogy részletesen 
áttanulmányozzam, ezért inkább a módosítóval kapcsolatban két dolgot tudok tenni. Egyrészt 
van néhány kérdésem, másrészt pedig jelzem azt, hogy ilyen módon, még hogyha tartalmilag 
támogatandó is volna, nem tudom támogatni a módosítót, mert egyszerűen nem gondolom 
megfelelő eljárásnak az ilyen módon való bizottsági módosítók beterjesztését és elfogadását 
különösen úgy, hogy a holnapi délelőtt folyamán ugyanezt a napirendet bizottsági módosító 
keretében fölvettük, és ki fogjuk tölteni tartalmi munkával. 

Ha megtárgyaljuk, akkor viszont szeretném jelezni, hogy előzetesen civil szervezetek 
a módosító megtárgyalásához kötődően írásban jelezték hozzászólási igényüket, úgyhogy azt 
szeretném kérni, hogy valaki, aki úgy érzi, hogy ebben van kompetenciája, az ismertesse a 
módosítót, utána meg fogom kérdezni a civil szervezeteknek a hozzászólását, és utána szót 
adok a főosztályvezető asszonynak, és aztán meglátjuk, hogy a döntésünkkel mire jutunk. 

Akkor én először egy kvázi előterjesztőt szeretnék kérni, hogy valaki értelmezze a két 
bizottsági módosítót. Ki vállalja magára ezt a feladatot? (Németh Szilárd István jelez.) 
Nagyon jó, képviselő úrnak adok szót, és kérem, hogy érdemben, Németh Szilárd képviselő 
úr, mindkét módosítót akkor ismertesse számunkra. 

Németh Szilárd István előterjesztő kiegészítője 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Jó napot kívánok! Tisztelettel 

köszöntök mindenkit.  
Hozzám az a módosító kapcsolódik, ami a fogyasztóvédelmi referensről, illetve a 

rezsipontokról és a bírság megemeléséről szól. Mindhárom módosítót a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos fogyasztóvédelmi tapasztalatok, a Fogyasztóvédelmi Hatóság által hozzám 
eljuttatott elemzések motiválták, és ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy mind a 
vállalkozásoknál, illetve a CC. törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozásoknál a 
fogyasztóvédelmi referens alkalmazását, a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a rezsipont 
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kiépítését és üzemeltetését, illetve a 100 milliós értékhatár 500 millióra történő változtatását 
szíveskedjenek támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek a szóbeli ismertetést. Szeretne 

főosztályvezető asszony is szót szólni. A civileket pedig kérdezem, igen, akkor szót fogok 
nekik adni. Először főosztályvezető asszonynak adok szót, tessék parancsolni. 

 
WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. A tárca támogatja ezen módosító javaslatot. Csak most 
olvasva, egyetlenegy technikai észrevételem lenne az indoklás részben, hogy a 
normaszövegben a számviteli törvény szerepel, az indoklásrészben pedig a kkv, csak ennyi 
észrevételem lenne ehhez a módosító javaslathoz. 

A második módosító javaslatot pedig értelemszerűen majd én fogom elmondani. 
Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, ez egy sajátos műfaja a törvényalkotásnak, bizottsági módosítót 

módosítani fogunk, ebben volt már részünk. Egyszerűbb lenne, hogyha szakmailag megfelelő 
előkészültséggel és higgadtsággal lehetne, én ezért tettem azt a javaslatot, hogy holnap is el 
tudtuk volna fogadni ugyanezt a jogszabályt vagy ezt az előterjesztést. Ebből következően 
mindenkinek lett volna módja, hogy átnézze, véleményezze, esetleg szakmailag a maga 
álláspontját kialakítsa ehhez a dologhoz. (Németh Szilárd: Javítani fogjuk, elnök úr.) Ezt 
értem, de ebben a formában fogjuk itt most tudni elfogadni. Oké. 

Az ilyen módon való haladásban akkor én a civil szervezetekben adok szót. Itt egy 
bizottsági módosító van előttünk, erről fogunk állást foglalni, és majd módosítóval 
módosítjuk a bizottsági módosítót. 

Ki kívánja kezdeni? Kispál Edit vagy melyikőjük kezdi, vagy Horváth György úr? Ki 
kezdi? (Dr. Kispál Edit jelez.) Parancsoljon, és akkor így. Kispál Edit a Fogyasztóvédelmi 
Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője, tessék parancsolni. 

Civil szervezetek hozzászólásai 
DR. KISPÁL EDIT (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igyekszem rövid lenni, hogy az idejüket ne raboljam. 
Minden olyan előterjesztés, illetve módosítás, ami a fogyasztók tájékoztatását szolgálja és 
elősegíti, azt civil oldalról csak támogatni lehet. Azonban egyetlenegy apró veszélyre azért 
hadd hívjam fel a figyelmet, ezt leginkább a rezsipontok kapcsán látjuk. 

A negyedik középtávú fogyasztóvédelmi politika a békéltető testületek szerepét 
helyezte előtérbe. Megkapták a békéltető testületek azt a feladatot, hogy tájékoztassák a 
fogyasztókat, tanácsokat adjanak. Eddig is hatalmas nagy zűrzavar volt a fogyasztók fejében, 
hogy milyen problémával hova fordulhatnak. A hatóságot mindig is misztifikálják a 
fogyasztók, hogy ott aztán majd minden ügyüket, bajukat el tudják intézni. Ezzel, hogy ott az 
indoklási részben szerepel az a kitétel, hogy esetleg mediátori feladatokat is ellátnak ezek a 
rezsipontok, ezzel álláspontunk szerint egy kicsit ellene megy annak a tendenciának, hogy a 
békéltető testületek szerepét kellene erősíteni, hiszen a békéltető testületek szolgálnak arra a 
célra, hogy megoldódhasson az egyedi fogyasztói jogvita. Az, hogy tanácsot ad a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság, természetesen ez támogatandó, de ha ebbe az irányba is elmegy, 
hogy a fogyasztók azt hiszik, hogy majd ott megoldódik az ő olyan egyedi jogvitájuk, ami 
nem egyedi hatósági hatáskörbe tartozik, akkor azért azt nem feltétlenül támogatnánk a civil 
oldalról az elmúlt évek tapasztalatai alapján. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) A következő hozzászóló Horváth György 
elnök úr, Fogyasztóvédők Országos Egyesületének a részéről, tessék parancsolni, elnök úr. 

 
HORVÁTH GYÖRGY (Fogyasztóvédők Országos Egyesülete): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Kedves Jelenlevők! Köszöntök mindenkit.  
Az Alaptörvényben nevesítetten szerepel a fogyasztói jogoknak a kiemelt védelme, és 

úgy gondolom, hogy ez a módosítás szolgálja a fogyasztói jogok hatékonyabb védelmét. 
Jelentős erőfölényben vannak a nem kis-, közép- és mikrovállalkozások a fogyasztókkal 
szemben, komoly apparátussal rendelkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy itt a 
fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása vagy kijelölése az egy szükséges valami annak 
érdekében, hogy koordinált legyen valamilyen módon ennek a nyilván erőfölényes 
vállalkozásnak a fogyasztóvédelmi tevékenysége, tehát ez mindenképpen egy előrelépés, 
ugyanakkor itt utalnék arra, hogy a fogyasztóvédelmi referenst nem foglalkoztató 
vállalkozások esetében ott van a békéltető testülethez fordulás lehetősége, amennyiben nem 
üzleti tevékenységükkel kapcsolatos a jogvita. Na most, itt a békéltető testülethez fordulásnál 
a tájékoztatást is megkaphatják a fogyasztói jogokat illetően, tehát akkor azt mondom, hogy 
ez a vállalkozói kör pedig ilyen módon tud támogatásban részesülni, amennyiben a 
jogszabályok így maradnak, ahogy most vannak. 

A rezsipontot illetően pedig azt az álláspontot képviseljük, hogy szintén rengeteg 
olyan fogyasztói panasszal találkozunk, amikor a fogyasztó nem igazodik el a számlán, 
fogalma sincs, miről van szó, hogy számolták, miért számolták. A vállalkozásnál nem 
igazodik el, az ügyfélszolgálat küldi jobbra-balra. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan 
lehetőség, ahol legalább van valami fogódzó, és ha szükséges, akkor a hatósági fellépés 
lehetősége is ott van házon belül. Úgyhogy mind a kettő megoldást támogatjuk, én a 
fogyasztóvédelmi bírsághoz külön nem szólnék hozzá. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. Gyűlnek a megjegyzések az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Ki lesz a második bizottsági módosító értelmezője? (Weingartner Lilla jelez.) 
Igen, akkor főosztályvezető asszonynak adjuk meg a lehetőséget. 

 
WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.  
2013. szeptember 25-én kihirdetésre került a fémkereskedelemről szóló törvény, és 

ezzel kapcsolatban ennek a végrehajtási rendelete most van társadalmi és közigazgatási 
egyeztetésen, és ezzel kapcsolatban lenne egy technikai módosító, mégpedig a kihirdetett 
fémtörvénynek a felhatalmazó rendelkezése. Nem 100 százalékosan terjed ki a végrehajtási 
rendeletre, és ott lenne egy bekezdés módosítva, ennyi röviden a módosító javaslat. Időközben 
a szakmai szervezetekkel való egyeztetés keretében módosítottuk a végrehajtási rendeletet, és 
ezért kell a szakmai szervezetek észrevételeinek a figyelembe vétele miatt, mert ezt fontosnak 
tartjuk, 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Igen, én köszönöm szépen. Hát akkor a módosítóval kapcsolatban a 

bizottsági vitát megnyitom, aki szólni kíván, az kérem, jelezze ezt, és annak szót adok. 
(Jelzésre:) Szabó Zsolt alelnök úr, tessék parancsolni. 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Csak röviden. A fogyasztóvédelmi referensről szóló 

módosító javaslatban szó volt arról, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
korrigálásra, módosításra és pontosításra került, ezzel együtt mindkét módosító javaslatot 
támogatjuk. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási igény? (Nincs jelzés.) Akkor azt 
kérem alelnök úrtól, adjon szót számomra.  

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

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Elnök úr, öné a szó. 

Simon Gábor hozzászólása, kérdései 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. 
Azért van megjegyzésem az előterjesztéshez kapcsolódóan. Az első az maga a 

működési mód. Én ezt méltatlannak érzem. Ülés közben egy bizottsági módosítót kapunk, 
amiről egyébként véleményt kell alkotni, azt szakmailag átrágni, és abban megfelelő módon 
állást foglalni úgy, hogy egyébként a módosítóval kapcsolatban már kiderült, hogy 
jogszabályi szempontból pongyola, biztos, hogy van módosítandó benne. 

Én csak szeretném kérdezni, most a fogyasztóvédelmi referens, fogyasztóvédelmi 
rezsipont bizottsági módosítóról beszélek. Nem látom pontosan, hogy hogy van ennek a 
hatályba lépése, mikor van ennek a hatályba lépése? Nem látom pontosan, hogy az érintett 
cég, amikor majd szembesül ezzel a jogszabályi kötelezettséggel, hova tud fordulni, hogyan 
tudja ezt a problémát megoldani, arra milyen eljárási módot fog kapni? 

Van-e ennek valamifajta tervezett forrása? Vagy ez az egyik esetben önmagában 
benne van a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság költségvetésében, másik esetben pedig 
nyilvánvaló, majd megoldja úgy, ahogy gondolja a cég.  

Ki van-e találva, hogy ennek a hátterében milyen típusú szakmai elvárások, feladatok 
szerepelnek mondjuk a fogyasztóvédelmi referens irányában? Hogy ez főállású feladat, ez egy 
részmunkaidős, ez egy szerződéses tanácsadói feladat, ez milyen módon fog teljesülni, ha már 
itt vállalkozásokról beszélünk? 

Ha jól értelmeztem, akkor ez a kis- és középvállalkozásokat nem érinti, csak a 250 fő 
feletti foglalkoztatókat, tehát a közép- és nagyvállalkozásokat, ha én ezt jól értettem és jól 
olvastam ki az előterjesztésből. A kisvállalkozások esetében ugyanezt a problémát hogy fogja 
megoldani az előterjesztő? Tehát ott mi fog történni? Milyen módon lesz ugyanez a probléma 
megoldva?  

Hadd ne soroljam tovább, ez így, ebben az esetben, úgy látom, hogy ez egy PR-
intézkedés. (Németh Szilárd: Milyen?) PR-intézkedés, képviselő úr, PR. Értem, hogy máshoz 
van hozzászokva, de mégis azért, ha belegondol, csak kérdések vannak ezzel az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Ez nyilvánvaló, már az a rendeletalkotási mizéria, amit a 
házelnök úr is felvetett, hogy jobb volna, hogyha nem tárgyalnánk meg egy előterjesztést, 
nem gondolnánk végig, stb. 

A másik esetében is van egy megjegyzésem, ez annak a kapkodó törvénykezésnek az 
egyik velejárója, amikor úgy kerülnek be ide előterjesztések, hogy azok nincsenek megfelelő 
módon végiggondolva, menet közben többször átírjuk őket. Vasárnap este érkezik be egy 
előterjesztés, amiről hétfőn a bizottság állást foglal. Én azt gondolom, hogy a Magyar 
Országgyűlés működéséhez még ebben a szituációban is méltatlan, hogy ez így történjen, én 
ezért adtam ezt a kulturált javaslatot, hogy ugyanezt tegyük meg holnap. Addig mindenki át 
tudja nézni, tud róla véleményt alkotni, de beleerőltettük magunkat, akkor azt kérem az 
előterjesztőtől, hogy az általam feltett kérdésekre legyen kedves válaszolni, hogy ezzel segítse 
a döntésnek a meghozatalát. 

Köszönöm szépen. 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(A bizottsági ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Az előterjesztőé a szó, tessék parancsolni. 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Minden az 

indoklásban megtalálható, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor legyen kedves nekem egy kérdésre válaszolni, hogy van a 

hatálybalépése?  
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Törvényt módosítunk, a 

törvénymódosítással kapcsolatban egyértelmű. 
 
ELNÖK: Mi egyértelmű, képviselő úr? Mi egyértelmű? Az, hogy törvényt 

módosítunk, vagy mi egyértelmű? Látja, az ön kezébe adnak egy papírt, idejön, azt se tudja, 
hogy mi van benne, fölteszek három jogalkotáshoz kapcsolódó kérdést, és lerázza magáról, 
hogy benne van az indokolásban. Tényleg kérdezem öntől, hogy van ennek a hatályba 
léptetése? 

Németh Szilárd István előterjesztő reagálása 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Elnök úr, én megértem, hogy 

hozzászokott ahhoz az elmúlt rendszerben, hogy ön kérdéseket tesz föl és mások meg 
egyértelműen erre megpróbálnak válaszolni, ha nem megy, akkor valamilyen intézkedéssel 
rábírják őket a válaszadásra, de ez nem a Belügyminisztérium kihallgató szobája, hanem egy 
parlament bizottsága, elnök úr. 

Azonkívül kikérem magamnak, hogy azt mondja, hogy ezt a papírt az én kezembe 
adták, itt a jelenlévők meg tudják mondani, hogy ezt a papírt én készítettem, és pontosan 
tudom, hogy mi van ebben leírva. Amit egyeztettem egyébként a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőivel, és még egyszer, itt egy törvénymódosító javaslatról van szó. A 
törvénymódosításnak van egy hatálya, egy hatályba léptetési passzusa, ez ugyanaz a 
hatálybaléptetési passzus, nem kívántam mást meghatározni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm, képviselő úr. Új színt hozott a bizottság működésébe. Ilyen 

típusú személyeskedő megjegyzések korábban nem voltak ebben a bizottságban. (Németh 
Szilárd: Elnézést a személyeskedést ön kezdte, hogy nem tudom, hogy mi van a papírban 
leírva.) Nem, én kérdést… (Közbeszólásra:) Egyelőre az én mikrofonom van bekapcsolva, 
képviselő úr. Én kérdést tettem föl önhöz mint előterjesztőhöz, ez történt. Ön ezt egy nagyon 
sajátos, önre méltó stílussal reagálta le, a Belügyminisztérium meg kihallgató terem, meg 
egyéb ilyen megjegyzések. Az elmúlt három év tükrében, képviselő úr, önnek nincsen 
jogalapja, hogy bárkit ilyen módon minősítsen. Nincs jogalapja. Nézze meg a kinevezési 
gyakorlataikat, nézze meg, hogy köztisztviselőkként kik ülnek, és utána legyen kedves bármit 
mondani. Utána. Addig ne haragudjon, engem ne kérjen számon semmilyen dologról. 
(Németh Szilárd István: Ügyrendi javaslatom van.) Így nem adok helyt az ön ügyrendi 
javaslatának. Tessék parancsolni, az ügyrendi javaslatát. 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Javaslom, hogy zárjuk le a vitát 

és szavazzunk, köszönöm szépen, és erről szavazást kérek. 
 
ELNÖK: Így kell ezt itt elintézni. A kormányt azért megkérdezzük, ha nem haragszik. 

Az ügyrendi javaslatról megkérdezem a kormányt, hogy kíván-e még bármilyen módon ebben 
a vitában részt venni?  
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WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, csak annyit tudok 
mondani ismételten, hogy a tárca egyetért Németh Szilárd képviselő úr által beterjesztett 
javaslattal. 

 
ELNÖK: Helyes, mentsük a menthetőt. Köszönöm szépen. Egy ügyrendi javaslatot 

tett képviselő úr, azt kérte, hogy szavazzunk róla. Aki egyetért az ügyrendi javaslatával, 
kérem, szavazzon róla. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta ezt a remek ügyrendi 
javaslatot. 

Szavazás a bizottsági módosító javaslatok elfogadásáról 

A döntésünk a bizottsági módosító javaslat elfogadásáról szól. Németh Szilárd 
képviselő úr által előterjesztett bizottsági módosító javaslat, amely a fogyasztóvédelmi 
referensre és rezsipontokra vonatkozik, ebben fogunk először dönteni. Aki a bizottsági 
módosítóval egyetért, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Ez 12. Aki nem ért egyet vele? 
Ilyen nincs. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a döntést meghoztuk. 

Most a másik bizottsági módosítóról fogunk szavazni, ez pedig a fémkereskedelmi 
hatóságokról és fémkereskedelemről szóló bizottsági módosító. Aki a módosítóval egyetért, 
kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) Ez 12 igen. Aki nem ért egyet? Ilyen nincsen. 
(Szavazás.) 2 tartózkodással a döntést itt is meghoztuk. 

Tisztelt Bizottság! Van még tervezetten a bizottsághoz benyújtott módosító javaslat, 
de ezt holnap fogjuk megtárgyalni, amikor a bizottság újra ezt a napirendet megtárgyalja. 

Tisztelt Bizottság! Ennek a napirendnek a tárgyalását lezárom, köszönöm szépen 
főosztályvezető asszonynak az érdemi közreműködését a bizottsági ülésén.  

Egyebek 
Szeretném jelezni a bizottság tagjai számára, hogy holnap délelőtt 10 órakor 

találkozunk az energiaszolgáltatók rezsicsökkentéssel összefüggő, fogyasztókat érintő 
lépéseiről, különös tekintettel a szolgáltatás minősége, az ügyfélszolgálatok működésére és a 
számlázási gyakorlatra. Ennek a témakörében fogunk itt holnap 10 órakor egy bizottsági ülést 
tartani.  

Jó munkát kívánok mindenkinek a parlament plenáris ülésén, a bizottsági ülést 
lezártam. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc) 
 
 

Szabó Zsolt 
a bizottság alelnöke 

 
 
 

Zsigó Róbert 
a bizottság alelnöke 

 

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 

 


