
 
Ikt. sz.: GIB/53-1/2012. 

 
GIB-28/2012. sz. ülés 

(GIB-119/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának 
2012. július 3-án, kedden, 9 órakor  

az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki megnyitó 5 

A napirend elfogadása és a határozatképesség megállapítása 5 

Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7670. számú 
törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 5 

Dr. Fónagy János tájékoztatója 5 

Döntés a bizottsági módosító javaslat elfogadásáról 5 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/7858. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) 6 

Adorján Richárd állásfoglalása 6 

Kérdések, reflexiók 6 

Döntés a módosító javaslat elfogadásáról 7 

Egyebek 7 

 

 

 



- 3 - 

 

Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7858. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
 

2. Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7670. szám)  
(Koszorús László, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) és Móring József Attila (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Volner János (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik) 
Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Román Istvánnak (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) megérkezéséig Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Herman István (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) megérkezéséig dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Seszták Miklósnak (KDNP) 
Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig Manninger Jenőnek (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 00 perc)  

Elnöki megnyitó 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a bizottság tagjait, külön tisztelettel köszöntöm dr. Fónagy János államtitkár urat. 
Képviselőtársaink megkapták e-mailben az előzetes napirendet. Ha esetleg van észrevétel 
ezzel kapcsolatosan, azt most jelezzék. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, módosító 
javaslatot szeretnék előterjeszteni, hogy cseréljük meg a két napirendi pontot, tehát az első az 
elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal 
kapcsolatos bizottsági módosító javaslat, a második pedig a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló törvénymódosítás lenne. 

A napirend elfogadása és a határozatképesség megállapítása 

Amennyiben egyetért a bizottság, kézfelemeléssel azt jelezze! (Szavazás.) 
Úgy látom, egyhangú, a bizottság határozatképes. 

Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7670. számú 
törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm dr. Fónagy János államtitkár urat és dr. 
Horváth Csaba főosztályvezetőt. Meg is adnám a szót a kormány képviselőjének. 

Dr. Fónagy János tájékoztatója 

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A nemzeti mobil fizetésről szóló törvény szerint 
a nemzeti mobil fizetési szervezetről szóló szabályozás módosításának célja alapvetően az, 
hogy egy rugalmasabb megoldást nyújtson a jelenleginél. A módosítás lényege az, hogy ne 
csak közvetlenül az állam száz százalékos tulajdonában lévő szervezet legyen kijelölhető 
nemzeti mobil fizetési szervezetté, hanem egy ilyen szervezet száz százalékos tulajdonban 
álló leányvállalatáé is. Tehát ne egy nagy állami monstrumba kelljen beépíteni ezt a mind 
célját, mind tartalmát tekintve rugalmas vállalatot, hanem ebből - egy ma divatos magyaros 
jelző szerint - egy eleve outsourcingolt, tehát kihelyezett leányvállalatba. Ezt szolgálja 
alapvetően ez a módosító javaslat. 

A másik két része az részben egyszerűen egy gépelési hiba, egy nyelvtani elírás, a 
másik pedig a dereguláció miatt egy felesleges definíció, a fordulónap törlése. 

Kérem a bizottságot, hogy megvitatni és a módosítót támogatni szíveskedjék. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Mint előterjesztő, a bizottsági módosító 

javaslatot természetesen én is támogatni tudom. Dr. Cser-Palkovics András, illetve Móring 
József Attilával közösen egyeztettük ezt a kérdéskört. 

Kérdezem: van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben ilyen nincsen, 
úgy szavazásra bocsátom. 

Döntés a bizottsági módosító javaslat elfogadásáról 

Ki az, aki egyetért a bizottsági módosító javaslattal? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 18 igen. 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
Egy tartózkodás mellett a bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak és Horváth Csaba főosztályvezető úrnak. (Dr. 

Fónagy János és dr. Horváth Csaba távoznak az ülésről.) 
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Áttérünk a másik napirendi pontra, a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi törvény módosítására. Egy kis türelmet szeretnék kérni, míg 
megérkezik a kormány képviselője. (Rövid technikai szünet. - Adorján Richárd megérkezik az 
ülésre.) 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/7858. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Nagy szeretettel köszöntöm Adorján Richárd főosztályvezető urat. Át is térnénk akkor 
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítására. Itt egy 
módosító javaslatot kaptak meg a bizottság tagjai. Ezt dr. Bóka István képviselő jegyzi. 
Kérdezem főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében: mi a 
kormány álláspontja?  

Adorján Richárd állásfoglalása 

ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Előzetes kormányzati álláspontot tudok mondani, és támogatjuk. 

 
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Alelnök úr, 

parancsoljon! 

Kérdések, reflexiók 

KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Azt szeretném kérdezni a kormány 
képviselőjétől: konkrétan melyik fideszes önkormányzat nyújtott be ilyen jellegű igényt, hogy 
most ezért a törvényeket módosítani kell ahhoz, hogy ő is kaphasson ilyen támogatást? 

 
ELNÖK: Bár ez inkább politikai jellegű kérdés, de ha főosztályvezető úr kíván 

válaszolni, akkor megadom a lehetőséget. (Kovács Tibor: Konkrétan lehet erre válaszolni.) 
 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

államapparátusban nem érintkezünk - legalábbis az én főosztályom, aki összeállítja a 
törvényjavaslatot - közvetlenül önkormányzatokkal. A képviselő úr mostani módosítását, 
illetve a korábbi normaszöveg születésének teljes történetét természetesen nem ismerem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg második körben kérdés? (Jelzésre:) 

Parancsoljon, alelnök úr. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Akkor legalább azt mondja meg, hogy a kormány miért 

támogatja, milyen megfontolásból támogatja ezt az indítványt egyébként, és mi a magyarázata 
annak, hogy be kell nyújtani ezt az indítványt? 

 
ELNÖK: Ez már egy szakmai kérdés, úgyhogy megadom a szót főosztályvezető 

úrnak. Parancsoljon! 
 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, az 

indítvány arról szól gyakorlatilag, hogy nemcsak a nem kötelező állami feladathoz nyújtható 
vissza nem térítendő, bocsánat, visszatérítendő támogatás, hanem a kötelező állami 
feladatokhoz is. Erre módosítja, ilyen irányba módosítja az indítvány az eredeti szöveget. Ez a 
központi költségvetés számára egy jobb, a hiány szempontjából egy kedvezőbb megoldás, 
hiszen azt jelenti, hogy aki kötelező önkormányzati feladatra vesz igénybe ilyen önerőt, de 
van elegendő forrása ennek visszafizetésére, akkor az a törvény erejénél nincs kizárva az alól, 
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hogy neki muszáj vissza nem térítendő támogatást nyújtani, tehát magyarul, ő visszatérítendő 
önerő-támogatást kaphat kötelező feladatra. 

Úgy gondoljuk, hogy a központi költségvetésnek ez kedvezőbb, hiszen visszatéríti az 
önkormányzat. Eleve ez a különbségtétel egy mérlegelés kérdése volt, úgy gondoljuk, hogy 
ezt a fajta különbségtételt valóban nem biztos, hogy meg kell tenni, és még egyszer 
hangsúlyozom: a központi költségvetés számára kedvezőbb. 

Döntés a módosító javaslat elfogadásáról 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a szakmai választ. Amennyiben nincs más kérdés, 
észrevétel, úgy szavazásra bocsátom. 

Ki az, aki egyetért dr. Bóka István képviselőtársam módosító javaslatával? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen. 

Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy nem. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) És három tartózkodás mellett a bizottság a 

módosító javaslatot elfogadta. 
Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak. 

Egyebek 

A 3. napirendi pont az egyebek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)  
Amennyiben nincs, a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 12 perc)  
 

 Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


