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Napirendi javaslat  
 
1. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13055. 

szám) 
 (Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 
 
2. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13138. szám) 
 (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
 (Módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági módosító javaslat 

benyújtásáról) 
 (Első helyen kijelölt bizottságként) 
 
3. Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13082. szám) 
 (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
 
4. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13091. szám) 
 (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
 
5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Földesi Gyula (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP)  
Tóth Csaba (MSZP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Szabó Zsolt (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Spaller Endrének (KDNP)  
László Tamás (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz)  
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
Ertsey Katalin (LMP) Simon Gábornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Bencze Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Fáykiss Péter főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Salgó László főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése és elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. A bizottsági ülést 
megnyitom. A bizottság határozatképes, ellenzéki és kormánypárti oldalon is a frakciók 
képviseltetik magukat, így elvégezhetjük érdemben a mai feladatainkat. 

Az első döntésünk a napirendre vonatkozik. Az előzetesen kiküldött napirendnek 
megfelelően fogjuk a mai bizottsági ülésünket megtartani. A jegyzőkönyv számára is 
ismertetem a napirendet, amely egyébként az előzetesen kiküldött napirenddel egyező. Az 
első napirendi keretében az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/13055. 
számú törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat fogjuk 
megvitatni és azokról szavazás útján dönteni. 

A második napirendi pontunk egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával 
összefüggő módosításáról szóló T/13138. számú törvényjavaslat, Németh Szilárd István 
képviselő úr önálló indítványa. A módosító javaslatokat fogjuk megvitatni, illetve bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról fogunk dönteni. 

A harmadik napirendi pontunk szerint az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/13082. számú törvényjavaslathoz érkezett, a 
bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni és szavazás 
útján dönteni. 

A negyedik napirendi pont az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében 
történő módosításáról szóló T/13091. számú törvényjavaslat, ugyancsak a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni és azokról dönteni.  

Az ötödik napirendi pont az „egyebek” napirendi javaslat. 
Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek a napirenddel, kérem, hogy szavazás útján 

erősítsék meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendünket, így hozzáfoghatunk a mai feladataink elvégzéséhez. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13055. szám) (Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontban az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/13055. számú törvényjavaslat következik. Ennek a napirendnek a keretében kapcsolódó és 
bizottsági módosító javaslatokat fogunk megvitatni. Azt kérem, és azt javaslom a bizottság 
tagjainak, hogy a beérkezett ajánlási terv alapján haladjunk. Először a 2013. november 26-i 
hosszabb lélegzetű, T/13055/4. számú ajánlási lista alapján fogunk menni. Ebben három olyan 
ajánlási pont van a bizottság titkársága által kiválasztva, amelyről egyébként döntenünk kell.  

Köszöntöm a kormány képviseletében dr. Matlák Zsuzsa főosztályvezető asszonyt a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében. Mielőtt belekezdenénk, kérdezem, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot fog képviselni az ajánlási pontok esetében. 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Üdvözlöm a bizottság tagjait. Kormányálláspontot képviselek. 
 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Ha készen áll mindenki, fogjunk hozzá a 

teendőinkhez. Először a 7. ajánlási pontról fogunk véleményt alkotni. Ez a Gazdasági 
bizottság módosító javaslata, a 10. §-t érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

Tizenhárom igen szavazat. (Földesi Gyula megérkezik a bizottsági ülésre.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tartózkodás nem volt. A szükséges döntést 
meghoztuk. 

Lépjünk tovább! A következő a 10. ajánlási pont, amelyről döntenünk kell, ugyancsak 
a Gazdasági bizottság módosító javaslata, a 20. §-t érinti. Mi a kormány álláspontja? 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

Tizenhárom igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Tartózkodás nem volt. A döntést meghoztuk. 

Végül, de nem utolsósorban a 11. ajánlási pontról kell döntenünk, ez a Gazdasági 
bizottságnak a 23. §-t érintő módosító javaslata. Kormány álláspontja? 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. A döntést meghoztuk. 
Az első ajánlási tervben foglaltakról a bizottság kialakította az álláspontját. Most a 

kiegészítő ajánlást vegyük magunk elé, ez a november 27-i dátumot viselő ajánlási terv. 
Ebben egy pont van, az 1. pont eldöntése a feladatunk, Szekó József képviselő úr módosító 
javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) Ilyen nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. A döntést meghoztuk. 

Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, hogy az első napirendi ponthoz kapcsolódó szavazási 
teendőinket elvégeztük. Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/13138. szám) (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló 
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Egyben lépünk tovább a második napirendi ponthoz. A második napirendi pont 
keretében egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról 
szóló T/13138. számú törvényjavaslat következik, Németh Szilárd István képviselő úr önálló 
indítványa. E napirendi pont keretében, mivel első helyen kijelölt bizottság vagyunk, ebbéli 
minőségünkből fakadóan is tárgyaljuk a javaslatokat. Ennek a jegyében a módosító 
javaslatokról fogunk dönteni. Az ülés megkezdését megelőzően beérkezett a bizottsághoz egy 
bizottsági módosító javaslatra vonatkozó előterjesztés és a bizottság módosító javaslatról, 
annak benyújtásáról fogunk ugyancsak a napirend keretében állást foglalni, arról dönteni.  

Ha mindenki készen áll, úgy fogunk eljárni, hogy először az előterjesztő álláspontját 
fogom megkérdezni, aztán a kormány álláspontját, végül a bizottság az adott módosító 
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javaslat esetében szavazás útján kialakítja a véleményét. Ha mindenki készen áll, akkor így 
fogunk haladni. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy az ajánlási terv minden egyes pontjáról 
dönteni fogunk, hiszen első helyen kiemelt bizottság vagyunk, nem szelektálunk.  

Azt kérem, hogy a november 27-i ajánlási tervezetet vegyük a munkánk alapjául. Az 
1. módosító javaslat Spaller Endre képviselő úr módosító javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Vélelmezem, hogy akkor végig tárcaálláspont lesz. A tárca is támogatja. Aki 

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

A 2. ajánlási pont következik, amely egyébként összefügg az 5. ponttal, ezért 
értelemszerűen a kettőről egyben fogunk dönteni. Borbély Lénárd képviselő úr módosító 
javaslatáról van szó. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Elnézést, korábban rosszat mondtam. Kormányálláspontot képviseltem az előző pontnál is, a 
kormány támogatta, és a kormány ennél is támogatja. 

 
ELNÖK: Visszakérdezek akkor, főosztályvezető asszony: végig kormányálláspontot 

fog képviselni? 
 
BENCZE TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, egy 

esetben nem. Egy esetben csak tárcaálláspontot tudunk képviselni, ez pedig Tóth Csaba, Pál 
Tibor és Simon Gábor módosító javaslata. Ebben az esetben nem volt esély arra, hogy a 
kormány megtárgyalja. 

 
ELNÖK: Megértettem. Jó, megkeressük. Ez a 10. pont? Legyenek kedvesek mondani 

nekem egy ajánlási pontot, hogy be tudjuk azonosítani. A 9., 10. vagy a 8. pont? Melyik ezek 
közül? A jegyzőkönyv számára rögzítjük, hogy melyek azok, amelyekben kormányálláspontot 
képviselnek és melyekben tárcaálláspontot. 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Szerintem majd közben jelezni fogjuk, mert ez kapcsolódó módosító javaslat, és nem 
valószínű, hogy az ajánlás tartalmazza. 

 
ELNÖK: Rendben! Akkor most úgy haladunk, hogy az elsőnél a jegyzőkönyvhöz a 

kormány képviseletében jelenlévő főosztályvezető asszony azt a kérést tette, hogy a 
kormányálláspontként való támogatást rögzítsük, a 2. pontnál ugyancsak kormányálláspontot 
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képviseltek. Mind az előterjesztő, mind a kormány támogatta a módosító javaslatot, amely 
Borbély Lénárd képviselő úr módosító javaslata.  

Most szavazni fogunk. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy 
igen. Aki nem támogatja, jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A 
döntést meghoztuk. 

Ez összefüggésben volt az ötössel, tehát értelemszerűen a kettőről egyben döntöttünk. 
A 3. ajánlási pont Ertsey Katalin képviselő asszony módosító javaslata. Mi az 

előterjesztő álláspontja? 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ez is összefügg a 6. ponttal, tehát értelemszerűen egyben 

fogunk dönteni. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatta, az előterjesztő sem támogatta. Aki támogatja, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Egy igen szavazat. Aki nem támogatja, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A döntést meghoztuk. 
Egyharmadot nem kapott. 

A 4. ajánlási pont Spaller Endre képviselő úr módosító javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? Aki támogatja, kérem, most 

szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A döntést meghoztuk. 

A következő, amelyről állást kell foglalnunk, a 7. ajánlási pont, ugyancsak Spaller 
Endre képviselő úr módosító javaslata. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. Meghoztuk a 
döntést. 

A 8. ajánlási pont Józsa István, Simon Gábor és más képviselők módosító javaslata. 
Mi az előterjesztő álláspontja?  
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NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem szavazat. Az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 9. ajánlási pont következik, dr. Józsa István, Simon Gábor és mások javaslata. Ez 
összefügg a 12. ponttal. Értelemszerűen egyben döntünk a kettőről. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja, jelezze! (Szavazás.) Négy igen. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem szavazat. Egyharmadot sem kapott. 
A 10. ajánlási pont ugyancsak dr. Józsa István, Simon Gábor és mások javaslata. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kormány? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) Egy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem szavazat. Egyharmadot nem 
kapott. 

A 11. ajánlási pont Borbély Lénárd képviselő úr módosító javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja?  

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kormány? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési 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 meghoztuk. 
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Úgy látom, végigértünk az ajánlási tervben foglaltakon. Úgy vélem, a jelzett 
problémát elkerültük. Most pedig a bizottsági módosító javaslatról kell állást foglalnunk. 
Bízom benne, hogy a kollégáknak a viszonylag hosszú módosító javaslatot volt módjuk 
érdemben áttanulmányozni és arról szakmai álláspontot kialakítani. Az előterjesztőt, majd a 
kormány képviseletében jelenlévő főosztályvezető asszonyt is meg fogom kérdezni az 
álláspontjáról, azt is, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel az adott ügyben, és volna 
néhány kérdés vagy megjegyzés is a bizottsági módosító javaslat egyes pontjaihoz. Ha így 
haladunk, akkor elkezdhetjük. 

Úgy vélem, hogy tudunk egyben dönteni a bizottsági módosító pontjairól, de azt 
megelőzően néhány, az egyes ajánlási pontokra vonatkozó megjegyzésnek vagy kérdésnek 
volna helye, hogy jól értettük-e, jól értelmeztük-e azt, ami benne van. Ha ez a bizottság 
számára elfogadható, akkor a kérdésfeltevést követően vagy a tájékozódási igény 
megjelenítését követően egyben tudunk dönteni a bizottsági módosítóról, tehát nem kell 
pontonként végigszavazni. Ha ez így rendben van, akkor én élnék a lehetőséggel. Kérem, 
alelnök úr, szólnék. 

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

 
ELNÖK: Elnök úr szót kért. Öné a szó. Parancsoljon! 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A módosítóval kapcsolatban kérdezni 

szeretnék, és egy megjegyzést szeretnék tenni. A kérdés arra vonatkozik, hogy 
áttanulmányozva a módosító javaslatot, ha jól értem, az első pontja, amely a 12. §-ra 
vonatkozik, az EU-s jogharmonizációhoz kapcsolódó záradékolás elhelyezése és ebbe az 
irányba tett lépések, ha jól értettem.  

A második bizottsági módosító kapcsán, amely a 13. §-ra vonatkozik, anélkül, hogy 
erről külön vitát nyitnék, el kell mondanom, mert visszatérő programja a bizottsági ülésnek, 
hogy amikor én néhány bizottsági üléssel ezelőtt - és most már ennek is előtörténete van - 
viccesen megjegyeztem, hogy majd elérkezünk oda, hogy a Pantone-skálát fel kell tenni, 
elérkeztünk oda múlt héten. Aztán múlt héten elérkeztünk oda is, hogy kiderült, hogy a Times 
New Roman helyett Arial betűtípussal kell írni. Ez is a törvénymódosításnak egy része. És 
most elérkeztünk oda, ha jól értettem a módosítást, hogy a melléklet első oldalán a címzés 
feltüntetésének keretezése nem kötelező formai eleme a számlaképnek. Biztos van technikai 
háttere - politikait nem tudok elképzelni -, valamelyik ezt olvasó technikai eszköz nem tudja a 
keretet olvasni, vagy ha esetleg ennek más oka van, akkor szívesen veszem, ha ebben 
pontosítanak. Én akkor jegyeztem meg - és igyekszem ezt most ilyen visszafogottan tenni -, 
hogy ha önök mindezt egy miniszteri rendeletben vagy egy kormányrendeletben végzik el, 
akkor megspórolhattuk volna ezt a törvénymódosítást. Szerintem ez szükségtelen eleme ennek 
az egész folyamatnak, de azt már megvitattuk múltkor, úgyhogy biztos megvan annak az oka, 
hogy ez így történt és nem másként. 

Az összes többinél pedig, ha jól értelmeztem, helyesírási hibát követően annak egy 
pontosítása történik a számlarészletezőre vonatkozóan. Arról szeretnék némi információt 
kérni, hogy pontosan mi a módosítás tartalma, és akkor én a magam részéről az összes olyan 
információt megtettem, amely ahhoz kell, hogy érdemben álláspontot tudjunk kialakítani. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm. Most csak tamáskodva nézek, hogy az előterjesztőtől vagy 
kormánytól kérjem, kitől kérjem, hogy segít megfejteni ezt a két kérdést, bár az egyik csak 
megjegyzés volt a részemről. (Jelzésre:) Főosztályvezető asszony magára vállalja. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Magamra még nem vállaltam, köszönöm. Egyébként majd a későbbiekben tárcaálláspontot 
fogok tudni képviselni. Magát a módosító javaslatot így most mi is az elmúlt percekben 
kaptuk meg, úgyhogy igazából részletekbe menően nem tudnék választ adni. Annyit az 
értelmezéshez, hogy valóban az uniós jognak való megfelelést szolgálja, azaz jelöléssel 
szerintem egyértelműen kiderül, a címzés feltüntetésének keretezése egy ilyen félreértésre 
adhat okot, hogy lehessen ezt úgy is értelmezni, hogy amennyiben nem kívánja valaki 
feltüntetni, ne kelljen. Technikai problémákat vethet fel ennek a nyomtatása. Lehet, hogy 
átadnám a szót az előterjesztő képviselő úrnak. 

 
ELNÖK: Előterjesztői minőségben következik Németh Szilárd képviselő úr. 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): A szolgáltató kérésére pontosítottuk ezeket 

az adatokat. A szolgáltató kérésére került be többek között a számlarészletezőbe, hogy a 
mérőállás előtt az elszámolt időszakot még egyszer megismételjük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a tájékoztatást. Van-e más, a bizottsági módosító javaslathoz 

kapcsolódó kérdés vagy megjegyzés a képviselő kollégák részéről? (Nincs jelentkező.) Ha 
ilyen nincs, úgy vélem, döntsünk. Úgy értelmeztem, hogy a bizottsági módosítóval 
kapcsolatban a főosztályvezető asszony azt jelezte, hogy ebben tárcaálláspontot képvisel, 
amikor a saját álláspontját ismerteti. 

Úgy fogunk haladni, hogy a bizottsági módosítóval kapcsolatban először meg fogom 
kérdezni az előterjesztő álláspontját, aztán a tárca álláspontját, és a végén a bizottság szavazás 
útján egyben dönt a bizottsági módosítóról. Mi az előterjesztő álláspontja a bizottsági 
módosítóval kapcsolatban? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, hogy a bizottság benyújtsa ezt a bizottsági 

módosítót, kérem, hogy igennel szavazzon! (Szavazás.) Tizenöt igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság 
a döntést meghozta. 

Ezzel a feladatot ennek a napirendi pontnak a keretében elvégeztük. Ezt a bizottsági 
módosító javaslatot a bizottság be fogja nyújtani. Köszönöm a főosztályvezető asszonynak és 
a kollégáinak a napirend keretében nyújtott együttműködést. Ezt a napirendi pontot lezártuk. 
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Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13082. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Tovább lépünk a harmadik napirendi pontra, amely az egyes pénzügyi tárgyú 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/13082. számú törvényjavaslat. E 
napirendi pont keretében a bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk 
megvitatni és dönteni. Fáykiss Péter főosztályvezető urat üdvözlöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. A bizottság titkársága előzetesen áttanulmányozva egy ajánlási pontra 
tett javaslatot, amely kapcsán a bizottság a maga álláspontját fejtse ki. Úgy vélem, miután 
nem túl sok döntésre szánt pont van, ezért akár azt is csinálhatjuk, hogy végigszavazzuk. Nem 
tudom, hogy kész-e erre a tárca. Ha igen, szerintem ezt meg tudjuk tenni. Én amúgy is kértem 
volna még egy ajánlási pontról való döntést, úgyhogy szerintem szavazzuk végig, és így 
gyorsabban haladunk. Kérem, hogy mindenki a november 27-i ajánlást vegye maga elé. 

Az 1. ajánlási pont Balázs József képviselő úr módosító javaslata. Tárca- vagy 
kormányálláspontot tud mondani? 

 
FÁYKISS PÉTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Végig 

tárcaálláspontot tudok mondani egyetlenegy kivétellel, és azt majd külön jelzem. 
Tárcaálláspontot tudok tehát mondani: ezt támogatjuk. 

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

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

A 2. ajánlási pont következik. Ez volt elsősorban kijelölve a mi döntésünk tárgyául. 
Balázs József képviselő úr módosító javaslatáról van szó. Mi a tárca álláspontja? 

 
FÁYKISS PÉTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodás. A 
döntést meghoztuk. 

A 3. ajánlási pont dr. Szekeres Imre és Józsa István képviselők módosító javaslata. Mi 
a tárca álláspontja? 

 
FÁYKISS PÉTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt van 

kormányálláspont, mert az eredeti előterjesztések része volt. Ezt nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontként az előterjesztő ezt nem támogatja. Aki támogatja, 

kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem 
szavazat. Egyharmadot nem kapott. 

A 4. ajánlási pont Balázs József képviselő úr módosító javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
FÁYKISS PÉTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodás. A 
döntést meghoztuk. 
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Az 5. ajánlási pont Balázs József képviselő úr módosító javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
FÁYKISS PÉTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodás. A 
döntést meghoztuk. 

A 6. pont összefüggött az 1. ponttal, úgyhogy arról már döntöttünk. Köszönöm szépen. 
Ügyesen végigmentünk az ajánlási terven, és ezt a napirendi pontot abszolváltuk, 

ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Soron következik a negyedik napirendi pont, egyes törvényeknek a gyermekek 
védelme érdekében történő módosításáról szóló T/13091. számú törvényjavaslat. Ugyancsak a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása a feladatunk. Salgó László 
főosztályvezető urat köszöntöm, egyedül is helyt fog állni. A forgatókönyvem szerint 
eredetileg többen lettek volna, de szerintem ezt a bonyolult szavazási procedúrát önnel végig 
fogjuk tudni csinálni. 

Az ajánlási tervben három ajánlási pont van. Ebből mi egyet biztosan a bizottság 
számára javasoltunk volna, de úgy gondolom, hogy ezt a hármat kényelmesen végig tudjuk 
szavazni, és így mindenki kifejtheti szavazás útján az álláspontját az egyes módosítókról. Azt 
kérdezném meg a főosztályvezető úrtól, mielőtt elkezdjük, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot képvisel. 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot fogok mondani. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot, rendben van. A november 28-i ajánlási terv alapján 

haladunk. Az 1. ajánlási pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

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

Négy igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Kettő tartózkodás. A döntést meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. 

Soron következik a 2. ajánlási pont, ugyancsak dr. Dorosz Dávid képviselő úr 
módosító javaslata. Mi a tárca álláspontja? 

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Négy 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő 
tartózkodás. A döntést meghoztuk. 
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A 3. ajánlási pont Baráth Zsolt, Sneider Tamás és több képviselőtársuk módosító 
javaslata. Mi a tárca álláspontja?  

 
SALGÓ LÁSZLÓ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

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

Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A 
döntést meghoztuk. Az egyharmadot nem kapta meg. Köszönöm szépen. 

Köszönöm a főosztályvezető úrnak a napirendi pont keretében való együttműködését. 
Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezártuk. 

Egyebek 

Soron következik az „egyebek” napirendi pont. Először is szeretném a bizottságban 
dolgozó képviselőtársaim figyelmét felhívni, hogy december 5-én, csütörtökön, 11 órai 
kezdettel ülést fog tartani a bizottság, cserébe viszont december 9-én, hétfőn délelőtt nem 
tartunk ülést. A hétfői ülést fogjuk abszolválni csütörtökön. Kormánypárti képviselő kérésére 
ennek a bizottság elnöke eleget tett, ebből következően csütörtökön fogjuk a hétfői ülésre 
szánt munkánkat elvégezni ugyanitt, ebben az ülésteremben 11 órakor. Köszönöm szépen 
mindenkinek. Jó munkát kívánok mindenkinek a plenáris ülésre! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 01 perc) 

 
 
 

 
 
 

Zsigó Róbert 
alelnök 

 

Simon Gábor 
elnök 

 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika  


