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Napirendi javaslat  

1. A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4771. szám, új/átdolgozott változat a T/4388. szám helyett)  
(Kósa Lajos, Borkai Zsolt, dr. Cser-Palkovics András, Szalay Ferenc, Székyné dr. Sztrémi 
Melinda (Fidesz) és Habis László (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló törvényjavaslat (T/5114. szám)  
(Dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4922. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4986. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4839. szám)  
(Koszorús László, Csizi Péter és Nagy Csaba (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dióssi Csaba (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (Fidesz) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) megérkezéséig Burány Sándornak (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) megérkezéséig Volner Jánosnak (Jobbik) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Habis László országgyűlési képviselő (KDNP) előterjesztőként 
Kanyó Lóránt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Bencsik János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 53 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait, és elnézést kérek a késésért. A kiküldött bizottsági napirendhez 
képest egyetlenegy módosítást szeretnék javasolni, a főosztályvezető úrnak előbb el is 
felejtettem mondani, hogy kérték tőlem alapvetően az előterjesztők, hogy ha lehet, akkor egy 
héttel később tárgyaljuk majd a fogyasztói árkiegészítésről szóló törvényt. Legalábbis Kósa 
Lajos alelnök úr hívott ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy Habis László képviselő úr jelen van, 
tőle kérdezem, hogy megtárgyaljuk-e ennek ellenére, vagy elhalasszuk egy héttel.  

 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztőként: Tekintve, hogy a múlt hétre számítottunk 

ezzel, azt gondolom, egy héten önmagában semmi nem múlik.  
 
ELNÖK: Nekem nincs kifogásom ellene, hogy megtárgyaljuk.  
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztőként: De hallatlanul fontos ügyről van szó, mert 

végül is száz vidéki város tömegközlekedésének a fenntarthatósága a kérdés.  
 
ELNÖK: Ha képviselő úr gondolja, akkor sor fog kerülni most a tárgyalásra. Nekem 

mindegy.  
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztőként: Itt vagyok egy hét múlva.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Kovács Tibor: Belefér még a parlamenti időmenetbe?) 

A parlamenti időmenetbe? Ha a jövő héten napirendre kerül, tehát mi tárgysorozatba vesszük, 
akkor igen, belefér a parlamenti menetbe. (Kovács Tibor: Ha módosítók vannak, akkor is?) A 
két ünnep között is bejövünk, vagy nem fogadunk el módosítókat, ez a másik lehetőség. 
Képviselő úr?  

 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztőként: Azt szeretném kérdezni, elnök úr, hogy a 

költségvetésbe belefér-e, mert ez érinti a költségvetést.  
 
ELNÖK: Én ezt nem tudom megítélni. Ha gondolják, akkor napirenden tartjuk, és 

legfeljebb döntünk róla. Nekem teljesen mindegy ebben a formában.  
Akkor nem javasolom a levételét, és akkor viszont dönteni fogunk a tárgysorozatba-

vételről. A többi napirendi pont ismert, tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 
A bizottság a napirendi javaslatot egyhangúlag támogatta.  

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 
T/4771. számú törvényjavaslat (Új/átdolgozott változat a T/4388. szám helyett) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Akkor viszont a két tárgysorozatba-vétellel kezdünk, ez talán kicsit gyorsítja a 
rendszert. A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat szerepel az első helyen, Kósa Lajos, Borkai Zsolt, Cser-Palkovics 
András és mások, valamint Habis képviselő úr önálló indítványa, tárgysorozatba-vétel a 
témakör.  
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Tisztelettel kérdezem képviselő urat, hogy van-e az indítvánnyal kapcsolatban szóbeli 
kiegészítenivalója.  

Habis László (KDNP) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztőként: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Nagyon röviden. Ismeretes az, hogy a fogyasztói árkiegészítés mértéke hosszú évek óta 
összegszerűen be van fagyasztva. Az inflációs hatások alapján egy óriási működési hiány 
alakult ki ennek révén valamennyi vidéki Volán-társaság működésében. Ez más tényezőkkel 
nehezen kompenzálható, tekintve, hogy ez alapvetően tanuló- és nyugdíjasbérletek 
értékesítéséhez kapcsolódó tétel. A 23 megyei jogú város mellett mintegy 80 egyéb vidéki 
települést érint ez az ügy, lakosságszámot tekintve mintegy 2-2,5 millió főről van szó. Mára 
olyan helyzet alakult ki a vidéki Volán-társaságok működésében, hogy nem a járműpark 
pótlására, fejlesztő beruházásokra nincs forrás, hanem egyszerűen a normál fenntarthatóság is 
veszélybe került.  

Összességében mintegy 4,8 milliárd forintos költséghatása van, ez tény és való, 
azonban tekintettel arra, hogy hosszú évek óta ez a helyzet nem kapott megfelelő megoldást, 
ezért halaszthatatlannak érezzük azt, hogy e területen érdemi lépés történjen, hangsúlyozom, a 
fenntarthatóság érdekében. Ellenkező esetben egy lefelé menő spirálba kerül a vidéki 
közösségi közlekedés, illetve már abban van tulajdonképpen. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy 
mi nem szeretnénk semmiféle főváros kontra vidék vagy oda-vissza kontrasztot vagy 
feszültséget, egyszerűen a vidéki gazdasági élet szempontjából, a vidéki városok élhetősége 
szempontjából nélkülözhetetlen ez a döntés.  

Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztésünket. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kanyó Lóránt főosztályvezető urat kérdezem, hogy a 

kormánynak vagy a tárcának az ügyben mi az álláspontja.  

A tárca álláspontjának ismertetése 

KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontját tudom közölni a 
kérdésben. Az indítvány hatásait tekintve, a képviselő úr is utalt rá, számításaink szerint a 
benyújtott törvényjavaslat 3,5 milliárd forinttal növelné az államháztartás fogyasztói 
árkiegészítés kiadásait éves szinten. Azonban itt még említést tennék arról a benyújtott 
módosító indítványról, mely ehhez a törvényjavaslathoz érkezett, és a főváros vonatkozásában 
is 47 százalékkal emelné a fogyasztói árkiegészítési tételeket. Ennek a költségvetési hatása 
adataink szerint 6 milliárd forint. Tehát a benyújtott törvényjavaslat és az ahhoz már érkezett 
módosító indítvány együttes hatása 9,5 milliárd forint  

Ugyanakkor a kormány a Széll Kálmán-terv kapcsán is megfogalmazta a közösségi 
közlekedés hatékonyságának javítását, ezzel összefüggésben a benyújtott 2012. évi 
költségvetésitörvény-javaslatban is a 2011. évihez képest a fogyasztói árkiegészítés 
előirányzata 16 milliárd forinttal kevesebb, 93 milliárd forint. Összességében tehát a tárca 
álláspontja az, hogy a költségvetési hatásokat tekintve, illetve a közösségi közlekedéssel 
kapcsolatban jelenleg is folyó munkálatokra tekintettel nem javasoljuk a tárgysorozatba-
vételt.  

Még egy indokot említenék meg, ez az, hogy a fogyasztói árkiegészítésre vonatkozóan 
benyújtott törvényjavaslat szerint az árkiegészítés mértéke meghaladná a teljes árú és a 
kedvezményes helyi bérletek ára közötti különbséget, ami nem igazán illeszkedik a fogyasztói 
árkiegészítés koncepciójához.  
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ELNÖK: Tehát, ha jól értem, a tárca az álláspontja szerint nem támogatja a 
tárgysorozatba-vételt.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjaié a szó. Kérdezem, ki kér szót a bizottság tagjai közül. 

(Jelzésre.) Elsőként Kovács Tibor alelnök úrnak adom meg a szót, aztán értelemszerűen a 
kormánypárti oldal következik.  

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is egyetértünk azzal a 
véleménnyel, hogy a vidéki Volán-társaságok a helyi tömegközlekedés működtetése 
tekintetében rendkívül nehéz helyzetben vannak, és mindenképpen indokolt lehet egy ilyen 
átalakítása a támogatási rendszernek. Ugyanakkor hallhattuk, hogy a Széll Kálmán-terv 
szerint nemhogy többletfinanszírozást kapnának a Volán-társaságok, hanem ha jól értettem, 
akkor a főosztályvezető úr szerint is 16 milliárddal kevesebbet. 

Akkor kérdezném, hogy milyen jövő vár a Volán-társaságokra, hogyha valóban 
megvalósul a költségvetési tervben leírt 16 milliárdos elvonás. Akkor hogyan fognak 
működni, vagy mi a kormány terve egyáltalán ezekkel a vidéki Volán-társaságokkal? Mert 
látható módon, hogyha az árkiegészítést sem kapják meg, meg még a 16 milliárdot is elvonják 
tőlük, akkor tényleg csődöt jelenthetnek elég hamar. Vagy pedig benyújtják a számlát nyilván 
a helyi települési önkormányzatoknak, amelyek vagy tudnak fizetni, vagy tudják ezt a 
többletterhet vállalni, vagy nem. Szerintem inkább nem. Tehát kérdezném főosztályvezető 
urat, hogy mit gondolnak erről, általában a társaságok jövőjéről.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vantara Gyula polgármester úr, parancsoljon! 
 
VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Támogatólag szeretnék szólni, úgy is, mint érintett, de egy ilyen problémát azért 
azt hiszem, úgy kell kezelnünk, hogy az megnyugtató megoldást leljen. Hiszen 2006 óta nem 
történt árkiegészítés az állam részéről a bérletek tekintetében, ezóta az üzemanyagárak és a 
javítási költségek lényegesen megemelkedtek. Így a helyi önkormányzatok viselik a 
többletköltségeket, ha viselik. A jelenleg érvényes szerződés szerint, amennyiben nem fizetik 
ki a különbséget az önkormányzatok, akkor bírósági úton érvényesíthetik a Volán-vállalatok 
ezeket a költségeiket.  

Ez egy méltatlan helyzet, és 2012-re nem hoz megoldást a holding, hiszen 
valószínűleg nem fog megalakulni, úgyhogy az lenne a javaslatom a tisztelt bizottság részére, 
hogy a tárgysorozatba-vételről mindenképpen pozitívan döntsünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner János alelnök úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném 

megkérdezni a kormány képviselőjétől, hogy a költségvetési hatásokon túlmenően végeztek-e 
egyéb hatásvizsgálatot. Itt elsősorban a Volán-társaságok jövőbeli sorsának alakulásáról 
beszélek, hiszen ha ezt a törvényjavaslatot most nem fogjuk tárgysorozatba venni és nem 
határozunk róla, és nem bírálja el pozitívan az Országgyűlés, akkor jelentősen változni fog az 
a finanszírozási környezet, amiben ezek a társaságok dolgoznak.  

Milyen hatással lesz ez a cégek üzemszerű működésére, a járműpark állapotára, a 
fenntarthatóságra, a járatszámok alakulására, a járatsűrűségre, az utaskilométerre? Tehát erre 
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vonatkozóan körültekintően járt-e el a kormány, és ezzel kapcsolatban végeztek-e valamilyen 
hatásvizsgálatot?  

A másik kérdés pedig csak egy megjegyzés volna inkább. Többször javasoltuk, hogy 
méretgazdaságossági okokból kifolyólag célszerű volna a tömegközlekedési eszközökre 
irányuló közbeszerzést egy rendszeren belül kezelni, mert most jelenleg annak lehetünk tanúi, 
hogy különböző tömegközlekedési helyi társaságok saját maguk közbeszereznek, és emiatt 
aztán képtelenek megfelelő nagyságú árelőnyt elérni az áralkuk során. Illetve a magyar 
iparnak sincs lehetősége arra, tekintettel itt az egységes közbeszerzés hiányára, hogy 
megfelelő gyártókapacitást építsen ki. Csak emlékeztetni szeretném a tárca képviselőjét arra, 
hogy 19 autóbuszgyártó cég részvételével már alakult Magyarországon egy autóbuszgyártó 
klaszter, lehetőség volna rá, hogy magyar autóbuszokat gyártsunk, hogyha a teljes 
magyarországi mennyiséget és a Volán-társaságok által vásárolt buszmennyiséget is 
ideszámítjuk, ez már bőven elegendő lenne arra, hogy Magyarországon stabil autóbuszgyártó 
kapacitást lehessen kiépíteni, még egyébként a magas hozzáadott értékű járműalkatrészekre – 
váltókra, motoregységekre – is. Gondolt-e arra a tárca, hogy ebben az ügyben lépni kellene, és 
gondolt-e arra, hogy ezzel a törvényjavaslattal mi az, ami ilyen hatást előidézhet a 
gazdaságban? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még a bizottság tagjai részéről kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor azt gondolom, először Habis polgármester úrnak adnám meg a szót, 
tekintve, hogy láttam, közben is jelentkezett, és utána a kormány képviselőjének.  

Reflexiók 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy is mint 
az önkormányzati és területfejlesztési bizottság alelnöke, úgy is mint országgyűlési képviselő, 
és úgy is, mint Eger város polgármestere, szeretném elmondani, hogy mi ezt a problémát 
nap mint nap érezzük a bőrünkön. Korábban voltak olyan kezdeményezéseink a tárca 
irányába, hogy a normatív támogatás rendszere is alakuljon át. Ezek a kezdeményezéseink 
nem jártak sikerrel, az önkormányzatok ehhez elég komoly önrészt tesznek hozzá, de 
önmagában ezek nem oldják meg a nullszaldós működést.  

Hangsúlyozom, itt nem fejlesztésről van szó, nem a járműipar megújításáról van szó, 
itt a normál működtetésről van szó, és a mi számításaink azon alapulnak, hogy a fogyasztói 
árkiegészítés növelése nem eredményez az összvonalas bérletek fölötti tarifákat, illetve 
pluszbevételt. Itt csak és kifejezetten úgy végeztük el ezeket a számításokat, hogy a fogyasztói 
árkiegészítés töltse be azt az árkiegyenlítő szerepét, amely a tanuló- és nyugdíjasbérlet-
tarifakülönbségből adódik. Hozzátéve, hogy például mi a saját döntésünket Egerben 
meghoztuk, jövőre is emelünk 4,2 százalékkal a tarifán, de képtelenség tovább srófolni, mert 
ez visszahat oly módon, hogy tovább csökken az utasszám, ez pedig nem társadalmi érdek.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, parancsoljon! 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. 

Hogy miből ered az a megtakarítás, amit a Széll Kálmán-terv is megfogalmazott, erre talán 
már utaltam az előzőekben. De most annyiban egészíteném ki, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumban nagyon komoly munkálatok folynak annak érdekében, hogy a közösségi 
közlekedésben olyan hatékonyságjavító lépések történjenek, amelyek lehetővé teszik azt, 
hogy alacsonyabb költségvetési támogatás mellett is megmaradjon az a szolgáltatási 
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színvonal, ami jelenleg is, vagy éppenséggel a célkitűzés inkább az, hogy javuljon a 
szolgáltatás minősége.  

Ami a 2012. évi költségvetésitörvény-javaslatban szerepel, az a helyközi közlekedésre 
vonatkozik. Ebben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelenleg is dolgozik azokon a 
különböző jogszabályokon és intézkedéseken, amelyek lehetővé teszik azt, hogy alacsonyabb 
költséggel lehessen ezt a feladatot megoldani.  

Ami az autóbuszgyártó klasztereket illeti, ilyen messzire azért nem mentünk ennek a 
törvényjavaslatnak a vizsgálata során. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a kérdést itt most, 
ebben a körben és ennél a napirendi pontnál kellene megvitatni. Célszerűbb lenne akkor, ha 
majd ez a kérdés a közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán napirendre kerül, és a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium benyújtja az erre vonatkozó jogszabály-módosító javaslatokat.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, tudunk dönteni az ügyben. Elhangzottak 
érvek és ellenérvek, a polgármester úr, illetve a képviselőtársai javaslatának tárgysorozatba-
vételét a kormány végül is nem támogatja, a képviselőtársaimé, illetve a bizottságé ebben a 
formában a döntés. Úgyhogy először azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ki az, aki a 
bizottság tagjai közül támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 15 igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 6 nem 
szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Tartózkodás nincs, tehát 6 nem szavazat mellett a 
bizottság a tárgysorozatba-vételt támogatta.  

Köszönöm szépen polgármester úrnak és főosztályvezető úrnak a jelenlétet. (Kovács 
Tibor: Az általános vitára való alkalmasságról is kell dönteni?) A tárgysorozatba-vételről 
döntöttünk. Az általános vitára való alkalmasságról akkor kell dönteni, ha egyébként a 
parlament napirendre veszi a vonatkozó kérdést. Általában a kormányindítványoknál, vagy 
már akkor szoktuk ezt megtenni, ha a napirendre vétel egyébként valóban ott szerepel a Ház 
előtt.  

A nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló T/5114. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

A következő téma a mobilfizetési rendszerről szóló T/5114. számú törvényjavaslat, 
Láng Zsolt képviselő úr önálló indítványa. Láng képviselő úr arra kért engem, hogy ha lehet, 
akkor én képviseljem az előterjesztőt, ennek megfelelően ezt szeretném is megtenni, és Vályi-
Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat pedig tisztelettel üdvözlöm a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumból, és megkérem Koszorús László alelnök urat, hogy a formalitás kedvéért 
vezesse a bizottsági ülést.  

 
(Az ülés vezetését Koszorús László, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése.  

Rogán Antal (Fidesz) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék 
elmondani, hogy a képviselő úr által beadott indítványnak szerintem nagyon sok pozitív 
oldala van. Csak egy személyes példát hadd osszak meg önökkel: a Belváros talán az elsők 
között csatlakozott annak idején a parkolás tekintetében a mobilfizetési rendszerhez, és sok 
pozitív tapasztalatunk is van ezzel. Ma már a belvárosban egyébként körülbelül az összes 
parkolásból származó forintnak körülbelül a 45 százaléka a mobilfizetési rendszeren keresztül 
érkezik, és ez egy dinamikusan növekvő részarány egyébként. Az is elképzelhető, hogy ez 
rövidesen 50 százalék fölé kerül.  
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Viszont azok a cégek, amelyek e téren sokáig kizárólagos monopóliumként 
szolgáltatást nyújtottak, őszintén szólva meglehetősen drágák voltak. Tehát nekem hosszú 
évekbe telt, amíg az ottani, nem ritkán több milliós díjakat sikerült letornászni a realitás 
szintjéig, egy-két százezer forintig, merthogy itt azzal az ügyességgel próbálkozott egyébként 
az ezzel a dologgal foglalkozó cég, hogy ennek két oldalát is megpróbálta megszerezni. Az 
egyik nyilvánvalóan az ügyfélen keresztüli, a másik pedig a szolgáltatást nyújtani szándékozó 
oldalon történő megbízás. Azt gondolom, ez is jelzi azt, hogy ezek a rendszerek valójában 
annak ellenére, hogy ma már elvileg több versenyképes dolog is van, de itt a kényelem 
nagyon sokat számít az emberek életében – mármint hogy melyik típusú szolgáltatáshoz 
kötődtek korábban –; ezek sokáig úgy viselkedtek, mint egyfajta természetes oligopol 
helyzetek. A természetes oligopol helyzetekre vonatkozóan vagy egy erős szabályozást kell 
előkészíteni, vagy végig kell gondolni, hogy ezt az állam nem akarja-e kizárólagosan űzni.  

Azt gondolom, egyetértek a képviselő úrnak azzal a szándékával, hogy itt az állam az 
utóbbi megoldást válassza, azaz valamilyen saját vállalkozáson keresztül lássa ezt el. 
Értelemszerűen ez vonatkozik minden olyan mobilfizetési rendszerre, amely 
közszolgáltatásokhoz kötődik – ezt szeretném leszögezni –, tehát nyilvánvaló, hogy nem 
vonatkozik arra, ami nem közszolgáltatás. De a közszolgáltatás területén nagyon nagy jövőjét 
látom a mobilfizetési rendszereknek, főleg azért, mert ne felejtsük el, hogy szemben azokkal a 
kártyás rendszerekkel, amelyek például a tömegközlekedés területén elterjedtek a világban, de 
a korábbi budapesti vezetések tökölődése miatt nem terjedtek el Budapesten, mert már régen 
lehetne ilyen típusú rendszereket használni a BKV-nál is, ezeket ma már sokkal egyszerűbb és 
olcsóbb fölváltani egyébként mobilfizetési rendszerekkel. Azt gondolom, hogy ha a 
közszolgáltatások között viszont van realitása annak, hogy ez a típusú fizetési mód 
elterjedjen, akkor valóban el kell gondolkodni azon, hogy ezt úgymond üzletként akarjuk 
megtartani valakinél, vagy inkább az állam az, amely ennek a szolgáltatásnak a hasznát a 
maga részéről szeretné eltenni, és azért egy szabályozott oligopol helyzetet kialakítani ezen a 
területen.  

Ezt én támogatom, és kérem is a bizottság tagjait a képviselő úr nevében is, hogy ha 
lehet, akkor ezt a törvényjavaslatot tárgysorozatba venni szíveskedjenek. Tekintettel arra, 
hogy a Fidesz képviselőcsoportja elviekben ennek a napirendre vételét is támogatni fogja, 
ezért itt az általános vitára való alkalmasságot is szeretnénk kérni, hiszen a kettő együttes 
döntése szükséges ahhoz, hogy a Ház ennek az érdemi tárgyalását akár ezen a héten vagy a 
jövő héten meg tudja kezdeni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem a kormány képviselőjét, hogy mondja el 

röviden az álláspontját.  

A tárca álláspontjának ismertetése 

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Kormányálláspont még értelemszerűen nincs, ugyanakkor a tárca részéről az előterjesztést 
támogatom.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most lehetőség nyílik arra, hogy képviselőtársaink 

elmondják véleményüket, ha van kérdés, azt feltegyék. (Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, válaszadás 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A kormány képviselőjétől szeretném 
kérdezni, hogy ez a javaslat mennyire felel meg az Európai Unió versenyjogi előírásainak. 
Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez ütközik ezzel a szabályozással, mivel bizonyos 
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területeken kizárja a verseny lehetőségét a hasonló szolgáltatást nyújtó társaságokkal 
szemben, illetve mire számít a kormány, mert nyilván ez súlyos érvágást jelent a jelenlegi 
szolgáltatóknak, hogy ez kiesik az ő területükből. Mire számítanak, hogy egyáltalán hogyan 
fognak reagálni ezek a szolgáltatók erre a javaslatra?  

De a dolog lényege a versenykorlátozás kérdése, hogy ezt vizsgálták-e.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Ahogy az előbb jeleztem, még kormányálláspont ezzel kapcsolatban nincs, nagyon rövid idő 
állt rendelkezésre számunkra is a törvénytervezet vizsgálata kapcsán. Arra mindenképpen 
figyelünk – eddig is figyeltünk –, hogy ilyen versenyjogi problémák ne legyenek. Egyébként 
még szeretném elmondani, hogy tartunk háttéregyeztetéseket az előterjesztéssel 
kapcsolatosan, amennyiben azt tapasztalnánk, hogy bármilyen ilyen típusú probléma 
felmerülne, akkor értelemszerűen ezt a megfelelő irányba jelezni fogjuk, és a szükséges 
módosítók iránt intézkedni fogunk.  

Az elnök úr által jelzett közszolgálati jelzőre szeretném felhívni a figyelmet, hiszen itt 
elsősorban az a cél, hogy ne a piaci, hanem a közszolgálati mobilfizetéseket próbáljuk 
központosítani, centralizálni. Az ilyen típusú törekvés nem ütközik versenyjogi problémába, 
ugyanakkor – ahogy az előterjesztés is tartalmazza – számos olyan részletet kell majd később 
kormányrendeletekben kidolgozni, illetve szabályozni, ami ezt a típusú tevékenységet 
megfelelteti az európai normáknak.  

Maga a törvénytervezet alapvetően nem ellentétes az EU versenyjogi szabályaival, 
ugyanakkor – ahogy jeleztem – még számos jogalkotói feladat áll előttünk.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, van-e esetleg még kérdés vagy észrevétel. 
(Nincs jelzés.) Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni? (Jelzésre.) Nem, akkor a 
szavazás következik, és akkor egyben döntünk a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára 
való alkalmasságról.  

Kérem, aki ebben a formában a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 20 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
4 tartózkodás mellett a bizottság a javaslat tárgysorozatba-vételét és általános vitára való 
alkalmasságát támogatta.  

Visszaadom az elnöklést elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen a jelenlétet. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/4922. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló törvény, a gazdasági társaságokról szóló törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/4922. számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító 
javaslatainak a megvitatására. Tisztelettel köszöntöm Turcsán Katalin főosztályvezető-
helyettes asszonyt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, és végighaladnánk az 
ajánláson, kérem, hogy ezt mindenki vegye kézbe.  
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Az 1. ajánlási pontban az alkotmányügyi bizottság javaslata található. Kérdezem, hogy 
kormány vagy tárcaálláspontot tud-e mondani.  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A támogatott sorral megegyezően tudok kormányálláspontot mondani.  
 
ELNÖK: Rendben. Tehát kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság a módosító javaslatot 17 igen szavazattal 
támogatta. 

A 2. ajánlási pontban szintén az alkotmányügyi bizottság javaslatáról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság a módosító javaslatot 16 igen szavazattal támogatja.  
A 3. ajánlási pontban Gaudi-Nagy Tamás és Lenhardt Balázs képviselőtársaink 

módosító javaslata következik. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja, egy másik módosító javaslatba épült be.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Itt azért el kell mondanom, hogy a kormány és 

az államtitkár adta azt az észrevételt az eredeti módosítónkhoz, hogy ilyen formában 
támogatni fogja, ha benyújtjuk a kapcsolódó módosító javaslatot. Úgy tűnik, fontos volt a 
kormánynak a nemzeti együttműködés jegyében, hogy akkor gyorsan egy másik, elég hasonló 
tartalmú módosítót adjanak be, nehogy véletlenül is egy jobbikos javaslatot el kelljen fogadni.  

Köszönöm a nemzeti együttműködést.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, ezen ne sértődjön meg, ez még az én módosító 

indítványaimmal is elég sűrűn előfordul, tekintettel arra, hogy néha, ha tartalmilag egyezik is, 
formai kérdésekben az országgyűlési apparátus sem mindig ugyanúgy gondol egyébként 
formai megfogalmazásokat, mint adott esetben a kormány jogászai. Úgyhogy sokszor formai 
értelemben is van módosulás egyes javaslatokban, ezért nagyon gyakran épülnek be bizottsági 
javaslatokba az eredetileg képviselői módosító indítványként elinduló javaslatok. Tehát azt 
gondolom, ebben semmi meglepő nincs, tartalmilag egyébként valóban beépült. Mondom, ez 
az én javaslataimmal is sűrűn előfordul.  

Főosztályvezető asszony, parancsoljon! 
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Szeretnék erre a felvetésre reagálni. Olyan mértékben egyeztettünk a 
Jobbikban Gaudi-Nagy Tamással, hogy nem csak az összeghatár lett beépítve, és egyesítve 
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lett Latorcai úr javaslatával, tehát ezért lett egy újabb változat benyújtva, és éppen Gaudi-
Nagy Tamás képviselő úrral lett megbeszélve, hogy aki bírságolásra kerül, az az adósnak a 
vezetője.  

Tehát ebben a kérdésben kifejezetten az önök együttműködésével született ez a 
szövegjavaslat.  

 
ELNÖK: Látja, képviselő úr? Gaudi úr már a kormányt is instruálja, így ebben a 

formában már el is tudom képzelni, hogy ebből milyen újságcikkek lesznek majd.  
Van-e egyéb kérdés vagy észrevétel a módosítóval kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 

Akkor a kormány ugye azért nem támogatta, mert beépült egy másik módosító javaslatba. 
Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem 
támogatta.  

A 4. pontban az alkotmányügyi bizottság javaslatáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatja. 
Az 5. pontban szintén az alkotmányügyi bizottság javaslata következik.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 6. ajánlási pontban Szilágyi Péter képviselő úr módosító indítványa következik.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta.  
A 7. pontban Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak módosító 

indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 

3 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 8. pontban Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak módosító 

indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 

4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 
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A 9. pontban szintén Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak módosító 
indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ilyen nincs, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 10. ajánlási pontban Szilágyi Péter képviselő úr módosító indítványa következik.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) A bizottság tagjai közül ki 

támogatja? (Jelzésre.) Ilyen nincs, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 11. pontban az alkotmányügyi bizottság módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 
A 12. pontban az alkotmányügyi bizottság javaslata következik.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) A bizottság tagjai közül ki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság a módosító javaslatot 20 igen szavazattal támogatta. 
A 13. pontban Latorcai János és Rubovszky György javaslata következik. 
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen 

szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 14. ajánlási pontban az alkotmányügyi bizottság javaslata következik.  
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság a módosító javaslatot 16 igen szavazattal támogatta.  
A 15. pontban az alkotmányügyi bizottság javaslata következik. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 
bizottság a módosító javaslatot 16 igen szavazattal támogatta.  

A 16. pontban az alkotmányügyi bizottság nyelvhelyességi módosításai következnek. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta.  
Ezzel a végére is értünk, köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes asszonynak is a 

jelenlétet. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/4986. számú törvényjavaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra, összesen 2 darab ajánlási pontban a kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatására. Tisztelettel üdvözlöm Bencsik János államtitkár urat.  

A 10/1. pontban Aradszki András képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 
kormány vagy a tárca álláspontját, nem tudom, melyik van.  

 
BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A kormány támogatja az indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság a módosító javaslatot 20 igen szavazattal támogatta.  
A következő a 12/1. pontban szintén Aradszki András képviselő úr módosító 

indítványa.  
 
BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja az indítványt.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság 18 igen szavazattal támogatta.  
Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontunkat is befejeztük.  

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
T/4839. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a villamos energiáról szóló törvény módosítására. Először az ajánlásra térünk 
rá, mely három pontból áll össze, ezek Márton Attila képviselő úr javaslatai, aki most sajnos 
épp nincs jelen.  

Az 1. pontról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Mivel ez egy egyéni képviselői indítvány, ezért meg kell kérdeznem 

Koszorús képviselő urat is.  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
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ELNÖK: Tehát az előterjesztő és a kormány is támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? 

(Jelzésre.) Baja Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Azt szeretném kérni Koszorús képviselőtársamtól, 

hogy mondja el, mi a módosítás lényege – ha kérhetem – mindhárom esetben, mert mégiscsak 
illendő lenne tudni a bizottságnak, hogy miről van szó, és az alapján ki lehet alakítani az 
álláspontot.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 
 
ELNÖK: Valójában Márton Attila képviselő úrnak kellene feltenni ezt a kérdést, aki 

nincs jelen, de tessék, képviselő úr.  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Alapvetően technikai típusú 

módosító javaslatokról van szó. Hogyha esetleg a kormány bővebben ki akarja fejteni a 
véleményét ezzel kapcsolatban, akkor várom a segítségét, de alapvetően technikai javaslat. Az 
elsőnél az átviteli tevékenységhez szükséges kapacitást módosítja Márton Attila, amit 
abszolút támogatni tudok, és ugyanez lényegében a másik két módosító javaslat célja is. Az a 
lényeg, hogy műszakilag a kormányzati gerincháló január1-jétől, amikortól átkerül a külföldi 
tulajdonban lévő cég működtetéséből, a technikai feltételek legyenek megfelelőek. Nyilván 
ezzel a jogi hátterét próbálja az én olvasatomban kezelni, ezeket támogatni tudom. Az a 
lényeg, hogy január 1-je után ez a rendszer ne álljon le, hanem ugyanúgy zökkenőmentesen 
tudjon működni, mint ahogy eddig tette. De ezek technikai típusúak, és nyilván, ha a műszaki 
hátterére kíváncsi képviselőtársam, akkor lehet, hogy ebben kérek segítséget a kormány 
képviselőjétől.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván-e reagálni? (Jelzésre.) Nem, akkor 

viszont dönteni fogunk, tehát az 1. ajánlási pontnál tartunk. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai 
közül ki támogatja az előterjesztő és a kormány által is támogatott módosító javaslatot. 
(Szavazás.) A bizottság a módosító javaslatot 20 igen szavazattal támogatta.  

A 2. ajánlási pontban Márton Attila képviselő úr hasonló tartalmú módosító javaslata 
következik.  

 
BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő?  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) A bizottság 20 igen szavazattal támogatta. 
A 3. pontban szintén Márton Attila képviselő úr hasonló tartalmú javaslatáról 

kérdezem a kormány álláspontját.  
 
BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
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ELNÖK: A képviselő úr is támogatja, ennek megfelelően a bizottságot kérdezem, ki 
támogatja. (Szavazás.) A bizottság 20 igen szavazattal támogatta. 

Van még egy bizottsági módosító javaslatra irányuló indítvány a villamos energiáról 
szóló törvény módosításához. Ha jól tudom, akkor ezt a bizottság tagjai kézhez kapták, talán 
államtitkár úr is ismeri. Egyetlen elírás található a szövegben, erre mindenkinek szeretném 
felhívni a figyelmét, a 4. oldalon a földgázellátásból történő kikapcsolás alóli mentességnél a 
hivatkozott paragrafus rosszul van odaírva, mely helyesen 64/A., és a kiosztott anyagba 
valamiért 64/B. került. Tehát akinél még 64/B. van, az ne lepődjön meg, helyesen az 64/A., és 
értelemszerűen, ha a bizottság a javaslat mellett dönt, akkor így is kerülne benyújtásra, 
egyszerűen egy gépelési hibáról van szó.  

Ez a javaslat a Lázár János frakcióvezető úr által is felvetett problémára próbál egy 
olyan megoldást találni, ami talán valamilyen módon kompromisszumos megoldás, ha jól 
értelmezem az elénk került szöveget. Kérdezem, hogy államtitkár úr ismeri-e ezt a javaslatot, 
és ha igen, akkor neki vagy a kormánynak mi az álláspontja róla.  

 
BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

A módosítást a közegészség védelmének társadalmi igénye hívta létre, miniszterelnök úrtól 
kaptunk egy megbízást október végén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal 
egyetemben – tehát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium – elkészítettük a javaslatunkat. Ezt a kormány szerdai ülésén, november 30-án 
megtárgyalta és jóváhagyta, és intézkedett arról, hogy ezen indítvány beterjesztésre kerüljön. 

Három lehetőség közül választhattunk volna, és itt tisztelettel kérem az ellenzéki 
képviselő urak együttműködését és megértését is. Vagy a nyitva lévő egyes energetikai 
törvényekről szóló törvényjavaslathoz záróvita keretében, koherenciás indítványként 
kerülhetett volna be, vagy a most tárgyalt villamos energiáról szóló törvénybe lehet 
beilleszteni, vagy pedig sürgősséggel önálló indítványként tudtuk volna behozni, de akkor a 
végszavazás miatt egészen biztos, hogy a két ünnep között is kellene találkoznunk. Sorsot 
vetettünk, és arra az álláspontra jutottunk, hogy a gazdasági és informatikai bizottságot kérjük 
meg az indítvány beterjesztésére, és azért ehhez a törvényhez, hogy ma este vagy ma éjszaka 
valamikor – az ellenzék hozzáállásától is függ, hogy mikor kerül majd erre sor – érdemben 
meg is tudjuk vitatni a részletes vita keretében. 

Nagyon fontos, hogy lássuk, valóban itt alapvetően a közegészség védelmének 
társadalmi igényét szeretnénk a javaslat középpontjába helyezni. Éppen ezért egy leszűkített 
intézményi kört érint a moratórium: egészségügyi, bentlakásos szociális, köztük a 
gyermekjóléti intézmények, illetve az időskorúakat ellátó intézmények, valamint az alapfokú 
közoktatási intézmények tartoznának ebbe a körbe.  

Rendeleti szinten fogjuk szabályozni a feltételeket: a moratórium ideje alatt nem 
kezdeményezhető kikapcsolás a szolgáltatók részéről sem a villamos energia, sem a gáz, sem 
pedig a távhőszolgáltatás területén. Október 15-étől április 15-éig alkalmazható a moratórium. 
A fizetési kötelezettség alól nem mentesít, tehát a szolgáltatást igénybe vevő intézményeknek 
eleget kell tenniük a fizetési kötelezettségüknek, és a következő alkalommal a fűtési 
időszakban csak akkor kérelmezhetik esetleges finanszírozási probléma esetén a moratórium 
ismételten történő alkalmazását, hogyha a korábbi fizetési kötelezettségeiknek a 
szolgáltatóval történt megegyezés alapján eleget tettek. Nagyon fontos az is, hogy a felmerülő 
költségeket az energiakereskedő és -elosztó nem háríthatja át a többi fogyasztóra.  

Ezek a peremfeltételek mindhárom szolgáltatás esetében, és amennyiben napirendre 
kerül, támogatja a gazdasági bizottság javaslatát a tisztelt Országgyűlés is, akkor január 1-jéig 
el fognak készülni azok a végrehajtási rendeletek is, amelyek az alkalmazhatóságot már 
2012. január 1-jével biztosítják.  

 



- 18 - 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről? 
(Jelzésre.) Volner János alelnök úr, azt követően Kovács Tibor alelnök úr.  

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban a 4. ponttal 

kapcsolatban kérdezek. Egyetértünk a cél nemességével, és támogatjuk is a javaslatot, csak 
egy kérdés lenne a kormány képviselője felé, hogy mi van az önkormányzati távhőcégekkel. 
Tehát ki fogják-e bírni ezt az anyagi megterhelést, amit adott esetben egy ilyen javaslat okoz? 
Hiszen akinek a területén van egy nagyobb kapacitású kórház vagy egyéb olyan 
közintézmény, ami nem fizeti tartósan a tartozását – tudjuk jól, hogy nem egy esetben több 
hónapja csúszik ezeknek a kifizetéseknek a teljesítése –, mi van ezekkel a cégekkel. Ki fogják 
bírni az önkormányzati távhőcégek? Hiszen láthattuk, hogy Lázár János is többször belenyúlt 
az őket érintő szabályozás kérdésébe, és többször is igyekezett meghiúsítani a kormány 
munkáját.  

Szeretném, ha államtitkár úr föl tudná oldani ezt az ellentétet, illetve el tudná oszlatni 
az ezzel kapcsolatos aggályainkat.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én egy másik oldalát firtatnám ennek 

a javaslatnak. Nyilvánvalóan zömében önkormányzati intézményekről van szó. Ha az 
önkormányzati intézmények – van ezen kívül néhány olyan, ami nem önkormányzati, hanem 
alapítványi vagy más hasonló fenntartású, de zömében önkormányzatokról van szó –, ha az 
önkormányzatok nem tudtak fizetni, és emiatt keletkezett kinnlevősége a szolgáltatónak, ha 
hónapokon keresztül mentességet kapnak a fizetés alól, utána mitől lesznek fizetőképesek 
ezek az önkormányzatok, honnan lesz forrásuk arra, hogy ezeket a tartozásaikat egyébként 
kifizessék.  

Mert az elméletileg rendjén van, hogy téli időszakban, amikor egy iskolát azért kellene 
bezárni, mert nem tudják kifizetni a számlát, látszólag logikusnak tűnik a dolog, attól még a 
fizetési kötelezettség megmarad, és hogyha az önkormányzatnak eddig sem volt rá pénze, 
akkor ezután honnan lesz, hogy a tartozásait egyébként kifizesse.  

Másrészt jogosnak tartom alelnöktársam kérdését a távhőszolgáltatók tekintetében. A 
távhőszolgáltatóknak a lakosság felé – nyilván erről most nincs szó, de a lakosság felé – 
hatalmas kinnlevőségeik vannak, és ezek a kinnlevőségek hétről hétre vagy hónapról hónapra 
növekednek, minden távhőszolgáltatónál. Ha még erre szuperponálódik az, hogy néhány nagy 
intézmény, amely nagy fogyasztója a távhőnek, ráadásul hónapokon keresztül nem fog fizetni, 
akkor valószínűsíthető ezen társaságok nehéz anyagi helyzete vagy csődhelyzete. Tehát nem 
olyan egyszerű kérdés ez, főleg abból a szempontból, hogy ha eddig nem tudtak fizetni – még 
egyszer visszatérve az eredeti gondolatra –, akkor három vagy négy hónap múlva mitől 
fognak tudni fizetni, és akkor mi történik, ha akkor sem tudnak ezek az önkormányzatok vagy 
önkormányzati intézmények fizetni.  

 
ELNÖK: Hadd tegyek hozzá én is egy-két dolgot. Először is szeretném jelezni, hogy a 

Fidesz képviselőcsoportja ezt a megoldást tudja támogatni. Azt gondolom, hogy a megoldásra 
szükség is van, egyébként részben pontosan azokból a dolgokból eredően, amiket itt 
képviselőtársaim fölvetettek, csak én ezeket ellenkező előjellel közelíteném meg. Szeretném 
jelezni, hogy a legtöbb ilyen közműszolgáltató cég például a lakossági tartozások egy jelentős 
részét úgy vélte behajtani – és ezért fogadtunk el nemrég a sortartó közösségre vonatkozóan 
egy indítványt –, hogy azoknál meg sem próbálkozott azzal, hogy például a lakosságon hajtsa 
be, hanem szinte rögtön valamilyen formában az önkormányzathoz vagy éppenséggel 
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közülethez fordult, ami lényegesen egyszerűbb és könnyebb, ahelyett, hogy a szolgálati utat 
betartotta volna.  

Furcsának tartom pont a távhőszolgáltatásoknál a felvetést, mert önök arról beszélnek, 
hogy az önkormányzati intézmények nem fognak fizetni. De csendben hozzáteszem, hogy az 
önkormányzatok a tulajdonosai túlnyomórészt a távhőszolgáltató cégeknek. Mondjuk 
Budapest speciális esetétől eltekintve, ahol a kétszintű önkormányzatiság miatt ez nem ér 
össze, itt azért furcsának tartanám, ha az önkormányzat egyik fele bedöntené a másik felét. 
Tehát ezt azért kis valószínűségűnek tartom, de arra a dologra azért szeretném felhívni a 
figyelmüket, hogy egyébként azt gondolom, ez a törvényjavaslat elég világos abból a 
szempontból – vagy legalábbis ez a szöveg elég világos –, hogy kibújásra nem sokáig enged 
ez alól lehetőséget, hiszen abban az esetben lehet csak ilyen moratóriumot kérni, hogyha 
egyébként az addigi összes kötelezettségének az említett intézmény eleget tett. Tehát azt nem 
tudja eljátszani, hogy moratóriumot kér az egyik évben is, és a másik évben is, mert ennek az 
az előfeltétele, hogy egyébként a fizetési kötelezettségeinek a köztes időszakban 
értelemszerűen eleget tett.  

Azt gondolom, éppen ezért az a társadalmi cél egy fontos cél, hogy valóban itt most 
sokszor kialakult és áttekinthetetlen viszonyok miatt ne lehessen iskolákat vagy egészségügyi 
intézményeket a bezárás rémével fenyegetni abban az időszakban, amikor egyébként hosszú-
hosszú éveken át Magyarországon a lakosságra vonatkozóan is egyfajta moratórium működött 
a téli időszakban. De másik oldalról meg azt tegyük hozzá, hogy a moratóriummal való élés 
csak egy időleges lehetőség, mindenkinek a végső pénzügyi konstrukcióját ki kell alakítania 
pont az említett szabályozás miatt, hogy a moratóriummal élni csak egyszer lehet, azt 
követően ezt a tartozást értelemszerűen rendezni kell.  

A rendezéshez többféle út vezet. Elképzelhető olyan helyzet is, hogy adott esetben egy 
önkormányzat saját zűrzavaros viszonyai miatt a kormánynak kell rendet tennie e téren, és 
fizetési megállapodásokat kell egyébként megkötnie. Most ilyen javaslat is fekszik egy vidéki 
város kapcsán az Országgyűlés előtt is, ha emlékeznek. Ez is egy elképzelhető megoldás, de 
legalább abban az időszakban nem vezet ahhoz, hogy egyébként a közszolgáltatások 
összedőlnek, hanem egy garancia arra, hogy ha a probléma fölmerül, akkor hozzáláthatunk a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos helyzet rendezéséhez.  

Tehát a mi szempontunkból azt gondoljuk, hogy ez egy jó javaslat, ami idekerült a 
Ház elé, a felvetett problémát jól kezeli, ugyanakkor nagyon sok olyan szempontot is 
figyelembe vesz, ami a közszolgáltatások működéséhez, illetve az energiaszolgáltatók 
működéséhez szükséges. Ennek megfelelően ezt mi egy megnyugtató kompromisszumnak 
tartjuk, és azt gondolom, a parlamentben is meg itt a bizottságban is támogatni fogjuk.  

Úgy látom, hogy ezzel provokáltam két hozzászólást, lehet, hogy államtitkár úr ebből 
a szempontból megúszta a vita egy részét. Volner János alelnök úr és Kovács Tibor alelnök úr 
következik. Én többet nem kívánok szólni, majd államtitkár úrnak adom át végszóra a 
lehetőséget.  

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egészen röviden. Amit 

most elnök úr felvázolt, az egy pillanatkép. Ha azonban azt, amit a kormány kommunikált, 
készpénznek vesszük, akkor ezek az intézmények, amelyeket ez a javaslat érint, át fognak 
kerülni állami tulajdonba, és máris nem az önkormányzat vitatkozik a saját gazdálkodó 
szervezetével, hanem az állam és az önkormányzat között lesz egy jelentős anyagi feszültség, 
amit a jelenlegi önkormányzati helyzetben – ebben a kiszolgáltatott anyagi helyzetben – azért 
valahogy föl kellene oldani.  

Tehát még egyszer mondom, támogatjuk a javaslatot, hiszen az emberi élet, az 
egészség védelme mindennél előbbre való, csak nem látjuk a másik oldalát megoldottnak.  
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ELNÖK: Kovács Tibor alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szemben az elnök úr véleményével én úgy látom, hogy ez 

nem a probléma megoldását, hanem a probléma néhány hónappal történő elodázását jelenti, és 
nem látható tulajdonképpen, hogy milyen megoldás születik majd arra a problémára, hogy 
adott, ma is van, Borsod megyében is van számos olyan önkormányzat, amely nem tudja 
fizetni a fűtésszámláját. Hogyha három hónapig mentességet kap, hogy nem kell fizetnie, 
három hónap múlva mitől lesz forrása arra, hogy kifizesse egyrészt a tartozásait, másrészt 
tovább működtesse az intézményeit, vagy egyáltalán valahogy működjön az az iskola.  

Nyilván megoldást jelent majd a problémára az, amiről persze nem beszélnek, de 
mindenki tudja, hogy így van, a közoktatási törvény szerint legalább 600 iskolát kívánnak 
bezárni. Ez nyilvánvalóan kezeli majd a helyzetet, hogy ha ezeket az intézményeket, 
amelyeket most nem tudnak fűteni, be fogják zárni, de akkor ezt kellene mondani, hogy így 
fogjuk a problémát megoldani, hogy most elodázzuk egy fél évvel, aztán utána meg bezárjuk, 
és akkor megoldódott a probléma.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak szeretném megadni a szót, 

parancsoljon! 
 
BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Az ellenzéki képviselő urak kérdéseire alapvetően majd az önkormányzati törvénynek, az 
önkormányzatok finanszírozását biztosító szabályoknak és Magyarország költségvetésének 
kell választ adnia, nem ennek a jogszabály-módosításnak.  

Ami a távhőszolgáltatásokkal kapcsolatosan felvetődött, arra engedjék meg, hogy 
válaszként elmondjam: az október 1-jétől bevezetett új távhőszabályozás finomhangolását a 
szakmai szervezetekkel – mind a kapcsoltenergia-termelőkkel, mind pedig a Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével – egyeztetett formában elvégeztük, december 1-
jével pontosítottuk az október 1-jével bevezetett szabályozórendszert. Megnyitottuk azt a 
keretet, amelyet fontosnak tartottunk már október 1-jén is rendelkezésre bocsátani, amelyben 
10 milliárd forint állt rendelkezésre intervenciós lehetőségként ennek a 10 milliárd forintnak a 
rendszerbe történő bevonásával annak érdekében, hogy mind a hőtermelők, mind pedig a 
hőszolgáltatók biztonsággal tudják végezni a tevékenységüket úgy, hogy a távhő 
végfogyasztói árára ez nyomást ne gyakoroljon. Ennek az elvárásnak alapszinten eleget 
tudtunk tenni, és a fűtési időszak végezetéig, mondhatjuk azt, hogy a legtöbb szolgáltatás 
esetében, de bizakodunk abban, hogy minden egyes távhő-szolgáltatási területen, hőkörzetben 
zavartalanul biztosítható lesz a távhőszolgáltatás.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hadd kérdezzem meg még Koszorús László alelnök urat, hogy 

előterjesztőként támogatja-e a bizottsági módosító indítvány benyújtását.  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a szavazás következik. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai 

közül a bizottsági módosító indítvány benyújtását ki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) A bizottság 20 igen szavazattal támogatta a javaslat benyújtását. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) Tehát a bizottság 4 nem szavazat mellett, 20 igen szavazattal 
támogatta a bizottsági módosító javaslat benyújtását.  

Államtitkár úrnak megköszönöm a jelenlétet. 
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Egyebek 

Ezzel a mai napirendünk végére is értünk, kivéve, ha egyebekben van valami. 
(Jelzésre.) Ezek szerint van, Kovács Tibor alelnök úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnézést, elnök úr, a napirendi pontnál nem jeleztük, hogy 

a nemzeti mobilfizetési rendszer tárgyalásánál kisebbségi véleményt szeretnénk mondani, 
hogy ezt a bizottság jelölje ki.  

 
ELNÖK: Világos. Koszorús László alelnök urat rá tudom venni, hogy a többségi 

véleményt a nemzeti mobilfizetési rendszernél? (Koszorús László: Igen.) 
A kisebbségi véleményt ki mondja? (Kovács Tibor: Kérjük, hogy Baja Ferencet jelölje 

ki a bizottság.)  
Ha nincs más az egyebekben, akkor Köszönöm szépen a bizottság tagjainak, és holnap 

10 órakor találkozunk. Két általános vitánk van, tárgysorozatba-vétel és egy közbeszerzés 
alóli felmentésünk.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 49 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


