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Napirendi javaslat  
 
1. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényjavaslat (T/12977. szám) 
 (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
 (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 
 
2. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12972. szám) 

 (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott, a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása 

 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
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Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
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Boldog István (Fidesz)  
Földesi Gyula (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz)  
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Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Földesi Gyulának (Fidesz)  
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
Ertsey Katalin (LMP) Simon Gábornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Hizó Ferenc helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Vargha Máté főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése és elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Köszöntöm önöket a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. A bizottság a 
mai ülését megkezdi. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, ellenzéki és 
kormánypárti oldalon is a képviselők a részvételükkel segítik a bizottság munkáját. 

Az első döntésünk a napirendi javaslat elfogadásához kötődik. Az előzetesen elküldött 
napirendi javaslatnak megfelelően három napirendet fogunk a mai alkalommal megtárgyalni. 
Az első napirendi pont keretében az egyes közszolgáltatói számlaképekről szóló 
törvényjavaslatot, Németh Szilárd István Fidesz-képviselő önálló indítványát fogjuk 
megtárgyalni. Ennek az önálló indítványnak a tárgysorozatba-vételéről, majd azt követően az 
általános vitára való alkalmasságáról is fogunk dönteni. 

A második napirendi pont az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat - T/12792. szám -, ennek a napirendi pontnak a keretében a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatokat fogjuk megvitatni. 

A harmadik napirendi pont az „egyebek”. 
Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek a napirenddel és más módosító javaslatuk 

a napirendre vonatkozóan nincsen - ilyet nem látok -, akkor azt kérem, hogy szavazzuk meg a 
napirendet. Aki egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai ülésünk napirendjét, így hozzáfoghatunk a munkánkhoz. 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényjavaslat (T/12977. szám) 
(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Az első napirendi pont keretében az egységes közszoltáltatói számlaképről szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételére és azt követően az általános vitájának alkalmasságára 
vonatkozó döntést fogjuk meghozni, egyébként a T/12977. számú előterjesztésről beszélünk. 
Ennek a nyomán először majd az előterjesztőt fogom megkérni, hogy a bizottság számára a 
javaslatot ismertesse, majd azt követően Hizó Ferenc helyettes államtitkár urat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium részéről, hogy a kormány vagy a tárca álláspontját ismertesse a 
javaslattal kapcsolatban, azt követően a vitát nyitjuk meg. 

Előzetesen annyit szeretnék jelezni, hogy a bizottság tagjai a Magyar Víziközmű 
Szövetségtől írásos észrevételt kaptak. Ebben némi oldalszámproblémák vannak, de az anyag, 
azt hiszem, ettől függetlenül értelmezhető. Azt kérem, hogy ennek figyelembevételével 
kezelje mindenki. Mi azt az érdemi információt kaptuk, hogy szándék van még arra, hogy az 
indítvány az e heti plenáris ülés napirendjére felkerüljön. Azt javaslom, hogy egyben 
folytassuk le a tárgysorozatba-vételhez és az általános vitára való alkalmassághoz kapcsolódó 
polémiát, és azt követően a döntéseket ennek szellemében tudjuk meghozni. 

Ha mindenki készen áll, akkor az előterjesztőnek adom meg a szót, azt követően pedig 
majd az államtitkár úrnak. Németh képviselő úr mint előterjesztő, öné a szó. Parancsoljon! 

 

Németh Szilárd István (Fidesz) hozzászólása 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
Magyar Víziközmű Szövetség ajánlásait, észrevételeit most kaptam meg én is. Ezeket a 
szakértőimmel meg fogom vizsgáltatni, és amennyiben szükséges, akkor nyilván módosító 
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javaslatokkal fogunk ebben a tekintetben élni. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 
törvény tárgysorozatba-vételét és általános vitára való alkalmasságát támogassa. Az általános 
és a részletes vitához képest nem kívánok újat hozzátenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tovább adom a szót helyettes államtitkár úrnak a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a kormány képviseletében, aki nyilvánvalóan az 
állásfoglalása során azt is elmondja, hogy ez tárca- vagy kormány-állásfoglalás, amit 
ismertetni fog. Államtitkár úr, öné a szó. 

 

Hizó Ferenc (NGM) hozzászólása 

HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jelenleg 
tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca természetesen támogatja az indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A két vitához, illetve a tárgyaláshoz szükséges 

álláspontot megismertük, az előterjesztő és a tárca álláspontját. 
Azt javaslom, hogy a bizottság folytassa le egy körben a konzultációt az 

előterjesztéssel kapcsolatban. Aki szólni kíván, kérem, jelezze, és meg fogom adni a szót. 
(Jelzésre:) Nagyon örülök, Spaller Endre képviselő úré a szó. Képviselő úr, öné a szó, tessék 
parancsolni! 

 

Kérdések, hozzászólások 

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. A kormánypárti frakciók 
támogatják a javaslatot. Azt gondolom, akkor tudnak a fogyasztók élni a fogyasztói jogaikkal, 
ha értik, hogy miről szólnak az egyes számlák és minden más, ami őket körülveszi, az egyes 
szerződések. Azt gondolom, nemcsak a rezsicsökkentés vonatkozásában, de a 
fogyasztóvédelem más területén is nagyon fontos lenne, hogy olyan megfogalmazásokkal és 
olyan külalakokkal jelenjenek meg a különböző anyagok, amelyeket az emberek értenek. 
Nagy-Britanniában - hogy egy EU-s példát is mondjak - például kifejezett gyakorlat az, hogy 
tesztelik a törvényeket, a különböző szerződéseket, és azok csak akkor számítanak 
érvényesnek, ha az átlagos emberek értik azokat. Azt gondolom, ez az az irány, ami felé a 
törvényalkotást és többek között ezt a számlaképet is el kell vinni, úgyhogy a kormánypárti 
frakciók támogatják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e bizottsági tagok részéről? 

(Nincs jelentkező.) Kérem, alelnök úr, adja meg a szót nekem. 
 

(Az ülés vezetését Zsigó Róbert,, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök úr kért szót. Öné a szó, parancsoljon! 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azt nem ígérhetem, hogy ugyanolyan 

gyors leszek, mint Spaller képviselő úr vagy az előterjesztő volt, de igyekszem néhány 
gondolatcsomópont köré fogni azt a megjegyzéskört, amit az előterjesztéssel kapcsolatban 
tennék. Anélkül, hogy különösebb vitát váltanék ki, azt azért szeretném megjegyezni, hogy 
ismételten egy olyan előterjesztésről beszélünk, ami pénteken késő délután érkezett a Házhoz. 
Nyilvánvalóan ha ennek az előterjesztésnek ez a rendkívüli fontossága tetten érhető, amit 
most látunk, akkor ezt lehetett volna esetleg egy picit korábban megtenni vagy mondjuk 
hétfőn, hogy legyen érdemi módon legyen lehetőség arra, hogy ezt átnézzük, végiggondoljuk. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzéseket, felvetéseket és kérdéseket is 
szeretnék tenni a megértés végett, hogy pontosan értsük a jogalkotó szándékát, a kormány 
szándékát az előterjesztéshez kapcsolódóan, ami nyilvánvalóan segít abban, hogy állást 
tudjunk foglalni az adott kérdésben. 

Az első - és ez egy generális probléma, és szeretném, ha ennek a megértését 
segítenék -, hogy mi indokolja azt, hogy a szabályozást miniszteri rendeleti szintről törvényi 
szintre emelték. Mi korábban többször foglalkoztunk a fogyasztóvédelmi bizottsági ülésen a 
számlakép problémájával. Talán három alkalommal is a bizottság a napirendjére tűzte, közte 
volt olyan kihelyezett bizottsági ülésünk, amikor még a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósághoz is ellátogattunk ebben a témakörben. Ott sokfajta probléma felvetődött az 
átláthatóság, az értelmezés megkönnyítésével kapcsolatban, de egy probléma egyszer sem 
vetődött fel, illetve a problémák megoldása egyszer sem kapcsolódott ahhoz a szándékhoz, 
hogy ez akkor oldódna meg, ha nem kormány- vagy miniszteri rendeletben, hanem 
törvényben szabályoznák a számlakép ügyét. Tehát ezért kérdem én, mi indokolta azt, hogy 
egy alacsonyabb szintű jogszabályi szabályozási szintről törvényi szintre emelkedjen. 
Merthogy ennek milyen negatív következményei vannak, az viszont jól látszik, hiszen 
innentől kezdve még a technikainak tűnő módosítási javaslatokat is majd törvényjavaslatként 
kell értelmezni. Azt a lehetőséget vesszük el a kormánytól, amit egyébként Kövér házelnök úr 
interjúban is többször jelzett, hogy erősíteni kéne a rendeleti kormányzás folyamatát, hogy 
nagyobb hatékonyságot vagy nagyobb jogosítványokat kellene ilyen téren adni a kormánynak. 
Ezzel szemben most egy olyan szintű jogszabályt vagy olyan szintű rendeletet, ami egyébként 
technikai elemekkel van tele, törvényi szintre emeltünk. Tegyük fel, hogy később a színen 
változtatni akarnak vagy bármilyen olyan részletnek tekinthető kérdés van, ahhoz mind 
törvénymódosításra lesz szükség, amit korábban egy miniszteri rendeletben el lehetett intézni. 

A második felvetésem - és ez a korábbi ülésen elhangzott -, hogy az, hogy ezeket a 
számlaképeket és az ehhez kapcsolódó számlázást megfelelő minőségben a szolgáltatók el 
tudják végezni, az informatikai rendszerek átalakítása szükséges. Egyszer már, ha jól 
emlékszem, februárban azt a döntést meghozta a Ház, akkor vitáztunk is a bizottságban, hogy 
a jobb oldalról átkerült bal oldalra a címzés, most úgy áttam, hogy visszakerült jobb oldalra. 
Ahhoz, hogy a posta ezt a feladatot el tudja végezni, már akkor is jeleztük, hogy ebből gond 
lesz. Közel 10 millió darab számlalevél eljuttatásához kellett technikailag megoldani azt, hogy 
ez egy másként történő számlázás legyen, számlázási rend, informatika, egyedi kezelés, 
költségek stb. Ez főleg a kisebb cégek esetében jelenthet esetlegesen problémát. 

A kérdésem úgy szól, hogy történt-e arra felmérés, készült-e olyan hatástanulmány, 
vagy felmérték-e, hogy a szolgáltatók képesek lesznek-e határidőben megfelelni ezeknek az 
előírásoknak és meg tudják-e teremteni ennek a költségeit. Úgy gondolom, ez azért fontos, 
merthogy a fogyasztónak az átlátható számlázás mellett ahhoz is joga van, hogy a számlázási 
rendszerek átállítása ne okozzon olyan zavart a számlák kiküldésében és nyomon 
követhetőségében, ami egyébként számára kedvezőtlenül befolyásolja a szolgáltatáshoz 
kapcsolódó minőségi elvárását. 

Ugyancsak szeretném felvetni - és megértettem, hogy az előterjesztő jelezte, hogy 
előzetesen nem tudott a Magyar Víziközmű Szövetség észrevételeivel találkozni, mi magunk 
sem, hiszen reggel érkezett -, az első olvasatban láttuk ezeket a javaslatokat. Javaslom, hogy 
mind az előterjesztő, mind a tárca ismerkedjen meg vele. Pontosan azért, merthogy nem volt 
érdemben mód arra, hogy önök áttanulmányozzák, három olyan felvetést szeretnék csak 
jelezni, ami olyannak tűnik, hogy ha önök is így látják, lehet, hogy ebből módosítást is kell 
majd készíteni. 

Az első felvetése a Magyar Víziközmű Szövetségnek az 1. §-ra vonatkozik. Ők azt 
vélelmezik, hogy a törvény alkalmazási körének megfogalmazása nem következetes a 
tekintetben, hogy mely felhasználóknak kiállított számlákra vonatkozik a törvény, és hogy 
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esetükben hogyan kell feltüntetni a rezsicsökkentési blokkot. Tehát míg az 1. §-ban - 
egyszerűsítve mondom - minden felhasználó részére kiállított számlára vonatkozik a törvény, 
addig a 8. § (6) bekezdésében ezt szűkítik a nem lakossági felhasználóra, a rezsiblokkot nem 
kell feltüntetni, hiszen érdemben ők ebben nem is részesülnek. Ilyen értelemben, ha ez így 
van, akkor ez egy belső problémája az előterjesztésnek, nyilvánvalóan ezt majd át kellene 
gondolni.  

Ugyancsak problémaként vetik fel, javaslatként, hogy gondolja végig az előterjesztő, 
hogy a törvényjavaslat 8. §-ának (2) és (3) bekezdésében ahhoz kötődően vetődik fel, hogy 
külön számlaképben kellene rendezni vélhetően a nem csekkes fogyasztók ügyét, hiszen a 
nem csekkes fogyasztó a törvényjavaslat semmilyen, a számla kiállításával és befizetésével 
kapcsolatos adat feltüntetésére nem kötelezi a szolgáltatót. Vajon ez így van-e? Ez volt a 
jogalkotó szándéka?  

Még egy megjegyzést szeretnék: úgy értelmezem, saját maguk is találtak olyan elemet, 
ami rájuk vonatkozik. A Vksz. tv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott körben a lakossági 
díjon elszámolt felhasználásra meghatározott felhasználók kört nem érinti a rezsicsökkentés 
és a számlakép dolga. Nyilvánvalóan ezt is érdemes végiggondolni. Ezek olyan észrevételek 
voltak, és ezenkívül van más is, nem teljes körűen mondom, amik e szakmai szolgáltatói 
szövetségnek a felvetései. 

Nyilvánvalóan nem megkerülhető egy kérdéskör, és ennek pedig nem kisrészt a 
mellékletben található számlaképből is fakad a következtetetése. Úgy látom, hogy ez a fajta 
törvényi szabályozása a számlaképnek jól illeszkedik abba a sorba, ahol korábban a 
fiatalkorúak dohányzásának a visszaszorításáért tett törvénymódosítás vagy törvényi 
kezdeményezés volt, aminek egyébként az eredménye a dohánypiac újraosztása volt, 
magyarán szólva nemes cél mögé egyértelmű politikai szándékokat bújtatni. Ebben az esetben 
pedig úgy látom, hogy az egész számla átláthatósága és a számlakép rendezésének 
egyetlenegy világos célja van, az, hogy a rezsicsökkentésből fakadó megtakarítás ügyét a 
fogyasztó fejébe jó alaposan bele kell verni. Ezért az első oldalon narancssárga, és még a 
színskálán meghatározott módon a szín összetételét is rögzítve oda kell írni, hogy önnek a 
rezsicsökkentés révén ennyi a megtakarítása. Ez egy fontos információ, de önmagában ezért 
törvényi szinten ezt az egészet szabályozni - ezt politikai értelemben lehetett volna kezelni, 
ezért felesleges ezt a paravánt ide felvonultatni ebben az ügyben, minden problémát pedig 
ezzel egyetemben magukra véve a jogalkotó részéről. Egyszerűbb lett volna, ha azon az úton 
haladnak tovább, hogy ez egy politikai szándék, világos, értette mindenki, megfelelően 
kommunikálva van, most szakmailag mondom, kár volt ezért ezt a törvénykezést ilyen módon 
beletenni. De ha már így alakult, akkor az a kérdésem, hogy ezt az előterjesztést miért nem a 
kormány hozta be, hiszen akkor a kormány kezdeményezésébe illeszkedő lett volna ennek az 
előterjesztésnek a parlament elé való behozatala. 

Több felvetés is van még. Nem tudom, és biztos kiigazítanak ebben, ha nem jól 
értelmezem, hogy van-e hely a számlán olyan kedvezményeknek, mint például a 
nagycsaládos-kedvezmény feltüntetése. Kérem majd az államtitkár úr segítségét, hogy ez az 
első oldalon szerepel-e, hátrébb szerepel-e. Köszönöm szépen. 

Kezeli-e ez a javaslat az előre fizetős mérővel rendelkezőknek az egyetemes 
szolgáltatásra jogosult felhasználókkal történő szolgáltatás után kialakítandó számlával 
kapcsolatos speciális helyzetét? (Németh Szilárd István: Ez mit jelent?) Önök értelmezik mint 
előterjesztő, szerintem.  

Aztán még egy kérdésem van: ennek a mostani számlakép-módosításnak a 
postázáshoz kapcsolódó körülményeit, feltételeit átgondolták-e, hogy megfelelően meg tudjon 
történni, tudják-e ezt biztosítani? Első körben ennyiben kívántam hozzájárulni a megalapozott 
szakmai konzultációhoz. Ha van egyéb reagálásra ok, akkor nyilvánvalón fogom még jelezni 
a szólási igényemet. Alelnök úr, köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés vagy észrevétel a javaslattal kapcsolatban? 

Ha nincsen, akkor úgy vélem, hogy a Házszabály, a bizottsági működés és sok minden alapján 
szeretném megadni a lehetőséget a reagálásra. Úgy haladunk, ahogy a megszólalás is volt, 
hogy először az előterjesztőnek adjuk meg ezt a lehetőséget, azt követően a tárca 
képviselőjének, és azt követően fogjuk meghozni a döntést. 

Először az előterjesztőnek adom meg a szót. Németh képviselő úr, parancsoljon! 
 

Válaszok 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kívánok 
reagálni minden egyes mondatára, általánosságban néhány szót engedjen meg, illetve néhány 
kiemelkedő gondolatát szeretném értékelni, amennyiben ez az előterjesztő részéről lehetséges. 
Bár néha azt gondoltam, valami pszichoanalitikusra is szükség lenne, hogy megfejtsem, miről 
szól itt a történet, de szerintem sikerült megfejtenem a mögöttes tartalmat is. Azt gondolom, 
óriási különbség van ön között és közöttem, óriási különbség van az ön pártja és az én pártom, 
az ön frakciója és az én frakcióm között abban a tekintetben, ahogy ezt az egész 
közszolgáltatási rendszert szeretnénk működtetni, illetve szeretnénk ennek a határait 
megrajzolni. Önök mindig a szolgáltatók felől nézik ennek az egésznek a működését, mi 
pedig a fogyasztók felől. Ez alapvető különbség, és ezért alapvetőek a kérdésbeli 
viszonyulásaink is, az ön által feltett kérdésekhez való viszonyulás. Amikor látszólag azt 
mondja, hogy a minőségi szolgáltatást kell fenntartani, akkor is arról beszél, hogy ezek a 
szegény szolgáltatók hogy fogják átállítani az informatikai rendszerüket. Az egész anyag, ami 
előttünk fekszik, office wordben készült - ennyit az informatikai rendszerről körülbelül. Az 
egész ebben készült. Lehet drága rendszereket összevásárolni meg kell is, akinek van rá pénze 
meg le tudja költségelni, mert eddig a költségelés remekül ment a szolgáltatóknak, javaslom, 
hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál érdeklődjön efelől, hogy milyen 
költségeket számoltak el, de egyébként megoldható egyszerű rendszerekkel, tehát nem 
problematikus ennek az új számlaképnek a meghatározása. 

Világossá tettük, hogy a fogyasztók miatt készül el mind az öt közszolgáltatásnál ez az 
egységes, átlátható, egyszerű, mindenki által értelmezhető számlakép. Ez nem úgy alakult ki, 
hogy tegnap este vagy csütörtök este összeültünk néhányan és összedobtuk ezt a kis anyagot, 
és akkor péntek délután direkt jó későn benyújtottuk meg azért, nyilván ön is tudja, hogy 
miért egyéni képviselői indítvány a történet, mert én kezdeményeztem, azért, és én kértem 
meg a közreműködőket, hogy ebben vegyenek részt. Az anyag előkészítésén egy nagyon 
komoly munkacsoport dolgozott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetésével, az 
Energetikai Hivatal, két minisztérium, a harmadik minisztérium az egészet értelmezte. 
Nagyon komoly vitában érlelődött ki ez az anyag. Még azt is szeretném mondani, hogy az 
összes közműszolgáltatóval is tárgyaltunk és folyt az egyeztetés. Ehhez képest van előttünk ez 
az anyag és pont az a három, amit tetszett említeni, szerintem a hajánál fogva előrerángatott. 

Mondok még valamit, ami szerintem megdöbbentő lesz itt, a bizottság előtt, de én ezt 
képviseltem az előkészítés során is. Nem tudom, főosztályvezető asszony, azt hiszem, május 
óta dolgozunk ezen az anyagon, ha jól emlékszem. Az volt az első indítás. Erre nem lenne 
szükség, ha nem lennének ezek a kérdések, amelyeket az elnök úr feltett. Egy normális 
közszolgáltatásnál normális számlanyújtás zajlik, a számlát megkapjuk, ki van írva egy csomó 
helyen, hogy a pénztártól való távozás után már senki ne reklamáljon. Azért kapja meg az 
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ember a kezébe a pénztárblokkot meg mindent, hogy át tudja nézni, és azért van már olyan 
pénztárblokkunk, amire rá van írva, hogy mit vettünk, mennyi az egységára, mennyit 
fizettünk érte, mert eddig még ilyen sem volt. Tehát ez ugyanezt a célt szolgálja. Azért kellett 
az egyszerűbb számlát is megalkotni, mert azokat a bonyolult számlákat, amelyeket 
megkapnak, amelyek szerintem nem rosszak, mert aki elmélyed benne, szakember vagy 
pénzügyi szakember vagy aki a szolgáltatásban eltöltött egy pár évet, érti a fogalmakat, össze 
tudja rakni. Ez egy fontos történet szerintem, hogy őket is megfelelően tájékoztassuk. Akit 
érdekel, hogy miből tevődik össze az ár, az el tud rajta molyolgatni, elszámolgat, és látja, 
hogy ez jó vagy nem jó. Ez a reklamáció alapja. A számla a reklamáció alapja. A teljes 
jószándék, a bona fide vezetett bennünket, amikor idehoztuk a bizottság és a parlament elé ezt 
a törvényjavaslatot. 

Azért törvényjavaslat, mert az eddigi szabályozás tekintetében nem tapasztaltuk azt, 
hogy ezt szeretné megvalósítani bárki is. Azt láttam, hogy mindig-mindig jött valakinek a 
nagyon jó okossága, de így nem lehet üzemeltetni ezt a történetet. Úgy tudjuk egységessé, 
egyszerűbbé, érthetővé tenni, hogy ha törvényben, a legmagasabb jogszabályban határozzuk 
meg. Erre egyébként az én olvasatomban még az alkotmány is kötelez bennünket. Ezért a 
törvényi szint. Ezt mindenkinek be kell tartani. Úgy gondoltuk, hogy ezen a számlán olyan 
nagyon sok változtatnivaló nem lesz, még a színek sem, bár az egyik színt kemény kritikával 
illette elnök úr. Semmi összefüggés nincs a történetben. Van ott még négy szín. Még négy 
színt alkalmazunk. Ezek a színek segítenek megkülönböztetni az egyes szolgáltatásokat is az 
embereknek. Tehát van egy ilyen elképzelésünk ebben a tekintetben. 

Aztán a postát is tetszett említeni. Hát a posta azt mondta, hogy bárhova el tudja 
képzelni a címzést, és bármilyen címzést megold, bal oldalit, jobb oldalit, középen, alul, felül 
hátul, kis ablakban, ablak nélkül, tehát minden típust meg tud oldani. Azért határoztuk el, 
hogy megcsináljuk így, hogy egységes legyen mind az öt szolgáltatói rendszerben, tehát mind 
az ötben, és így pontosan tudnak tájékozódni az emberek. Eddig ez nem volt, de szerintem 
ezzel segíteni tudjuk a fogyasztókat. Ez a cél vezetett bennünket ebben a kérdésben. Azt 
hiszem, talán mindenre reagáltam. Köszönöm szépen az elnök úr kérdéseit. 

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen a képviselő úrnak. Őszintén szólva, minden elem a 

válaszában nagyon helyénvaló lenne, kivétel a személyeskedés. Udvariasan kérem, hogy 
mivel én nem személyeskedtem, vagy szakmailag folytat velem egy vitát, vagy 
személyeskedik, de a kettő együtt egymást üti. Nyilvánvalóan én is úgy tudom csak önt 
kezelni, ahogy ön ezt a választ adta. A tárcáé a lehetőség. Parancsoljon, államtitkár úr. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Röviden csak egy-két felvetésre reagálnék a szakmai részleteket illetően. A 
Víziközmű Szövetség javaslatával kapcsolatban azt el kell mondani, hogy pont a felvetett 
három kérdés esetében sajnos a Víziközmű Szövetségnek nem feltétlenül lesz igaza, hiszen a 
mellékletek részletesen szabályozzák, hogy egyrészt mi a személyi hatály, másrészt a csekkes 
fizetésre vonatkozóan a normaszöveg törzsszöveg része rendelkezik arról, hogy amennyiben 
nem csekket állítanak ki, akkor milyen módon kell eljárni a csekk helyét illetően. A távhősök 
vonatkozásában pedig csak megjegyezném a Víziközmű Szövetség számára, hogy ha a 
kérését teljesítenénk, akkor gyakorlatilag általuk a távhőszolgáltatók részéről kiállított 
számláról beszélnénk, nem pedig a végfogyasztók részére kiállított számláról. Még egyszer 
mondom, hogy mi is át fogjuk nézni, amit a Víziközmű Szövetség tett javaslatot. Amennyiben 
van közte olyan, amely valóban módosítást igényel, természetesen ennek megfelelően meg 
fogjuk tenni a javaslatokat. Ez a három kiemelt, sajnos azt gondolom, nem igényel módosítást 
most itt első olvasatban. 
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Amit még szeretnék jelezni, hogy a kedvezményeket említette elnök úr. Itt az egyéb 
kategória az, ami a részletes számlán van. Tekintettel arra, hogy magának az egész 
javaslatnak az volt a lényege, hogy az első oldal egy olyan számla legyen, ami nem szól 
másról, mint a fizetendő összegről, és nincsen benne semmi zavaró információ, csak kizárólag 
az, hogy mennyit és mikor kell megfizetnie a fogyasztónak, ez a legnagyobb igény, ami a 
fogyasztók felől megjelenik, hogy erre adjunk választ. Az első oldal ezt hivatott egyébként 
kezelni. Ezen túlmenően pedig a részletes számla az, amelyben minden olyan fizetendő 
díjtétel megtalálható, a végösszeget tekintve egyezően természetesen az első számlával, amely 
a fogyasztó számára megfizetendő. Ha valaki érdeklődik a pontos részletek után, akkor itt 
meg kell, hogy találjon mindent a megfelelő bontásban ezzel összefüggésben. Azt hiszem, 
nagyjából ennyit emelnék ki. Ha további felvetés van, akkor természetesen igyekszem 
válaszolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy gyors megjegyzést tennék. Kérem, 

alelnök úr, adjon szót. 
 

(Az ülés vezetését Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök úr kért szót, parancsoljon! 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Semmiképpen nem azért, hogy az 

előterjesztőt és a tartalmat froclizzam, de azért az biztosan egy érdekes szituáció, amikor egy 
törvényben azt szabályozzuk, hogy Times New Roman betűtípussal 11-es és 8-as legyen, 
illetve beelírjuk, hogy milyen háttérszínként milyen kódszámú színkeverést kell alkalmazni. 
Ha bármelyik összetevője változik valahol a dolognak, akkor nyilvánvalóan törvényt kell 
módosítani. Én erre hivatkozva jeleztem azt, hogy problémának gondolom, hogy ezt miért 
nem sikerült vagy lehetett volna egy miniszteri szintű rendeletben vagy egy 
kormányrendeletben szabályozni. Megértettem, az osztályvezető asszonynak és a 
főosztályvezető asszonynak a mosolyát is értem elejétől fogva ebben az ügyben. Lehetett 
volna ezt elegánsan úgy csinálni, hogy önök beleteszik az ehhez szükséges elemeket a 
fogyasztóvédelmi törvénybe, azt törvényi szinten szabályozzák, majd utána egy kormány- 
vagy egy miniszteri rendeletben ezeket rögzítik. Nyilvánvalóan az kevésbé lett volna 
látványpolitikailag ilyen hasznos, mint ez. Megértettem. Csak gondoljanak bele, hogy ha 
komolyan veszik önmagukat, hány és hány apró helyzet van, ami miatt lehet egy törvényt így 
módosítani. 

A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy akkor viszont miért nem tették bele a 
számlaképhez általunk megtett javaslatot, ahol az a rész van, hogy milyen megtakarításai 
vannak a rezsicsökkentésre, alája azt beírhatták volna, hogy milyen többletköltsége van az 
áthárított adók révén, és akkor ez az egész sokkal plasztikusabb lett volna. Tudom, ezt 
múltkor megvitattuk, önök ezt elutasították, csak jelzem, hogy ez is idefért volna.  

A harmadik egy módosítás. Lehet, hogy érdemes volna benyújtani egy módosítást 
pontosan azért, talán éppen a törvény általános értelmezéséhez, hogy ezt az előterjesztést 
kezdeményezte Németh Szilárd István képviselő úr, és köszönjük neki. Szerintem volna íve 
ennek a módosításnak, így legalább ugyanaz van, ami egyébiránt mostanában divatos, látjuk, 
hogy egyes polgármesterek felvésetik a nevüket mondjuk egy emlékműre, ami az ő 
regnálásuk ideje alatt épült. Így is lehetne kezelni ezt a javaslatot. Fontolja meg az előterjesztő 
képviselő úr, szerintem ezt az áldozatos munkát, amit ön végez, helye volna, hogy a törvény is 
rögzítse. (Derültség a Fidesz soraiból.) Ha beérkezne egy ilyen ellenzéki javaslat, akkor azt 
gondolom, fontolják meg, hogy ezt itt beveszik. Az ön munkáját érdemes volna ilyen módon 
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is elismerni. Azt gondolom, hogy ez egy nívós kezelése volna az ügynek. Köszönöm szépen. 
A magam részéről elmondtam, amit gondoltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr hozzászólását. Még jó, hogy nem akart 

személyeskedni. A főosztályvezető asszonyra vonatkozó megjegyzését azonban végképp nem 
tartom ízlésesnek. Hogy a bizottság tagjai között van akár személyes froclizás - hogy önt 
idézzem mert így kezdte -, annak nem látom semmi akadályát, de mégis figyelni kellene 
arra… (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Köztisztviselő!) Lehet azt a munkát elvitatni, amit 
elvégeztünk, de mégiscsak az előző ciklushoz képest 20 százalékkal csökkent az emberek 
rezsiköltsége, és ez önmagáért beszél. Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt szólás nélkül is értelmeztem, az alelnök úr 

megszólalását. Már megbocsásson, de… 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Bocsánat, de én vezettem az ülést. 
 
ELNÖK: Tökéletes! A képviselő úr kiszólt, és egy párbeszédet folytatott le a jelenlévő 

kolléganővel, én arra vonatkozóan egy megjegyzést tettem, hogy értem az ő mosolyát, hiszen 
érdemi módon részt vett az előkészítésben, nyilvánvalóan kötődik ahhoz az előterjesztéshez, 
és arra az egy dologra, hogy ezt miért kellett törvényben rögzíteni, érdemi szakmai választ 
továbbra sem kaptam. Nyilvánvalóan ennek is van oka. A magam részéről úgy gondolom, 
hogy a vitát lefolytattuk. Nincs annak akadálya, hogy a döntést ehhez kapcsolódóan 
meghozzuk.  

Szavazás 

Aki a tárgysorozatba-vételt támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. 
A döntést meghoztuk. 

Ugyanígy az általános vitára való alkalmasságról is döntünk. Aki általános vitára 
alkalmasnak tartja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem tartja általános vitára 
alkalmasnak? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A döntést 
meghoztuk. 

Előadót kell állítanunk. (Zsigó Róbert: Spaller Endre!) Spaller képviselő úr neve 
hangzott el. Öné a lehetőség, hogy a bizottság előadójaként ezt a nagyívű hozzászólást 
megtegye.  

Tisztelt Bizottság! E napirendi pont tárgyalását lezártuk. Az államtitkár úrnak 
köszönjük az érdemi közreműködést. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12972. szám) (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság által 
benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

A bizottság soron következő napirendi pontjához érkeztünk, ez pedig az egyes 
adótörvényeknek és azzal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi törvény módosításáról szóló T/12792. számú törvényjavaslat. 
A költségvetési bizottság által benyújtott és a bizottság hatáskörébe tartozó módosító 
javaslatokat fogjuk megvitatni és arról véleményt alkotni, abban dönteni szavazás útján.  
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Köszöntöm a kormány képviseletében Vargha Máté főosztályvezető-helyettes urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és kollégáit. A módosító javaslatokat a T/12792/60. 
november 8-i kiegészítő ajánlási terv alapján fogjuk megvitatni. Ebben foglaltatnak a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság javaslatai. Ebből kiválasztva fogjuk a bizottság előtt 
az érintett módosító javaslatokat megtárgyalni és azokról dönteni. Ha mindenki készen áll, 
akkor én a módosító javaslat ismertetése után a tárca képviselőjétől fogom megkérdezni, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel az adott kérdésben és az állásfoglalását, és azt 
követően szavazás útján dönteni fogunk az adott módosító javaslatról. 

Az első, amiről döntenünk kell, a 8. számú módosító javaslat. Végig a költségvetési 
bizottság javaslatai lesznek, tehát nem fogom tudni különválasztani a javaslattevőt. A 9. §-t 
érintő módosító javaslattal állt elő. Kormány- vagy tárcaálláspontot kérünk. Önöké a szó. 

 
VARGHA MÁTÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 8. 

ponttal kapcsolatban mivel a kormány a 9. pontot támogatja, ezért azt gondolom, hogy a 8. 
pontot a kormány álláspontja szerint nem támogatja. 

 
ELNÖK: Úgy értelmeztem ebből következően, hogy kormányálláspontot fog 

közvetíteni. A kormány a 8. számú módosító javaslatot nem támogatja. 
Aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította. 
A 9. számú módosító javaslat ugyancsak - ahogy mondtam - a költségvetési bizottság 

javaslata, hasonlóan a 9. § (2) bekezdését érinti. Az előbb már hallottunk erről véleményt, 
állásfoglalást, de kérdezem hivatalosan is a kormány álláspontját. 

 
VARGHA MÁTÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

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

Tizennégy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. A döntést meghoztuk. 
Kérem, lapozzunk az 54. módosító javaslathoz, a 43. oldalon található. Ez a 

törvényjavaslatnak egy új 100. §-át érintő módosítás. Mi a kormány álláspontja? 
 
VARGHA MÁTÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány álláspontja szerint ez támogatható javaslat. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Tizennégy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A 
döntést meghoztuk. 

A 69. módosító javaslathoz lapozzunk! Ez a 152. §-t érintő módosítás. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
VARGHA MÁTÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány álláspontja az, hogy támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Tizennégy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Négy. A döntést meghoztuk. 

A 70. módosító javaslat következik, amely a 153. §-t érinti. Mi a kormány álláspontja? 
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VARGHA MÁTÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
kormány támogatja. 

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

Tizennégy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A 
döntést itt is meghoztuk. 

A 89. számú módosító javaslat következik, ez a 210., 212. §-t érintő új módosító 
javaslat. Mi a kormány álláspontja? 

 
VARGHA MÁTÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

Tizennégy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. A döntést meghoztuk. 
A 107. számú módosító javaslathoz lapozzunk! A 73-74. oldalon található. Mi a 

kormány álláspontja? 
 
VARGHA MÁTÉ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot. 
Tisztelt Bizottság! A bizottság titkársága, vezetése, szakértője által előállított módosító 

javaslatokon végigmentünk. Ha van még olyan, amiről úgy gondolja a bizottság bármely 
tagja, hogy érdemes volna dönteni, de nem döntöttünk, kérem, jelezze! (Nincs jelentkező.) 
Ilyen nincs. Ha nincs, akkor bezárom e napirendi pont tárgyalását. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirend keretében jelzem, hogy ahogy az elején jeleztem, az egységes 
közszolgáltatói számlaképről szóló törvényjavaslat bizottsági vitája nyilvánvalóan a Ház mai 
döntésétől függően vélhetően sorra kerül, ezért mindenki úgy készüljön, hogy ha sorra kerül 
és van hozzá módosító javaslat, akkor ennek nyomán bizottsági ülést is kell tartanunk. Ez 
attól függ, hogy mikor van a plenáris napirendjén. Úgy vélelmezem, nagy biztonsággal 
jósolható, hogy mondjuk holnap, kedden tervezünk egy bizottsági ülést, ha lesz módosító 
javaslat, ha a részletes vita meglesz. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a bizottsági ülést bezárom. Vagy a héten kedden, vagy jövő 
héten hétfőn találkozunk. Jó munkát kívánok mindenkinek a plenáris ülésre! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 46 perc) 

 
 
 

 
 
 

Zsigó Róbert 
alelnök 

 

Simon Gábor 
elnök 
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