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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8315. szám)  
(Dr. Navracsics Tibor és Dr. Szabó Erika (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslat megvitatása) 

2. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8441. szám)  
(Lázár János és Román István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8635. szám)  
(Rogán Antal, Menczer Erzsébet és dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

4. A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/8483. szám)  
(A módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

5. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a gyorsított eljárásokkal 
kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8158. szám)  
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

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 
Hegedűs Tamás (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland(Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 
Scheiring Gábor (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Rogán Antal (Fidesz) távozása után Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Bencsik János (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Román István (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (Fidesz) 
Burány Sándor (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Horváth Tamás főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Gulyás Dávid főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 59 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elnézést 
kérek az ildomoson túlmutató késésért. A mai bizottsági ülésre kiküldött napirendi javaslattal 
kapcsolatban kiegészítésem nincs. Kérdezem, a képviselőtársaimnak van-e a napirendi 
javaslattal kérdése vagy észrevétele. (Jelzésre.) Baja képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném javasolni elnök 

úrnak megfontolásra az elektronikus hírközlési törvény módosításának a visszavonását. 
Szerintem annyira nem sürgős, és magában a javaslatban két dolog keveredik egymással. 
Egyrészt fogyasztói szempontból pozitív és piacvédő elemek vannak benne, a másik oldalról 
azonban egy konkrét jogi eljáráshoz, a frekvenciagazdálkodáshoz kötődő néhány módosítás.  

Mi a pozitív elemeket támogatni tudnánk, a frekvenciagazdálkodáshoz kötődő 
visszamenőleges jogalkotást azonban semmiképpen, ezért javasolnám azt, hogy vonja vissza 
elnök úr a módosítót, tárgyaljunk arról, hogy mi az, ami valójában jó az állampolgároknak, jó 
a fogyasztóknak, és a másik oldalról pedig folytassunk esetleg Szalai Annamáriával egy 
tárgyalást arra vonatkozóan, hogy milyen helyzet alakult itt ki a frekvenciagazdálkodásból és 
a pályázat bírósági elutasításából következően.  

Ez az ügyrendi javaslatom, elnök úr, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel a napirenddel 

kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Akkor, ha jól értem, a napirendről való levétel volt a javaslat. Én 
most nem akarok a napirendi vitában érvelni mellette, csak annyit jelzek, hogy fenntartanám a 
javaslatot, pont azért, mert szerintem több, fogyasztóvédelmi szempontból nagyon pozitív 
elemet foglal magában, és a többivel kapcsolatban érvelnék a vitában, ha megengedi, 
képviselő úr.  

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs más kérdés vagy észrevétel, akkor 
elsőként a napirendi változtatási javaslatról szavazhatok, tehát arról, hogy Baja képviselő úr 
javasolta az elektronikus hírközléssel és a műsorterjesztés és a digitális átállással kapcsolatos 
törvényjavaslat levételét a napirendről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal nem támogatta a javaslatot, tehát 
akkor ezt most napirenden tartanám. 

Viszont a napirend egészéről dönteni fogunk. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki 
támogatja a napirendi javaslatot változatlan formában. (Szavazás.) A bizottság 19 igen 
szavazattal támogatta a napirend elfogadását.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
T/8315. számú törvényjavaslat (Módosító javaslat megvitatása)  

Rátérünk a napirendi javaslat tényleges megtárgyalására. Elsőként a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kezdünk, itt Horváth Tamás főosztályvezető 
úr bár a kormányt képviseli, bár ez önálló képviselői indítvány. Gondolom, itt el tudják 
fogadni, hogy a KIM képviselője esetleg az előterjesztőket is képviseli, akik a KIM vezetője 
és a KIM államtitkára, tehát nem gondolom, hogy nagy meglepetés lenne, ha egybecsengene a 
minisztérium és az előterjesztők véleménye.  

Tehát mi a kormányzati álláspont az egyetlen módosító indítvánnyal kapcsolatban, 
amit Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony és Horváth László képviselő úr nyújtottak 
be?  
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DR. HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm. A tárca támogatja a módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Tudomásom szerint az előterjesztők is, ezzel összhangban. Van-e kérdés, 

észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) A bizottság 19 igen szavazattal támogatta a módosító indítványt.  

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot le is zárnám.  

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 
módosításáról szóló T/8441. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

A következő a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal kapcsolatos kérdéskör, 
ahol már kicsit több a módosító indítvány. Ha jól tudom, itt Koszorús László képviselő úr 
képviseli az előterjesztőket, Lázár János és Román István képviselő urakat. Hozzá is látunk, 
tisztelettel üdvözlöm Gulyás Dávid főosztályvezető-helyettes urat.  

Az 1. ajánlási ponttal, Herman István képviselő úr módosító javaslatával – 
összefüggésben a 4. ponttal – kapcsolatban mi az előterjesztők álláspontja?  

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Az előterjesztők 

nem támogatják ezt a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány vagy a tárca álláspontját kérdezem az 

ügyben. 
 
GULYÁS DÁVID f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspont van, és a tárca sem támogatja.  
 
ELNÖK: Sem az előterjesztő, sem a tárca nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel 

ennek kapcsán? (Nincs jelzés.) Ha jól tudom, akkor többek között ehhez kapcsolódik a 
bizottsági módosító javaslat.  

Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy Herman 
képviselő úr, 2 igen szavazattal, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A következő Riz Gábor képviselő úr módosító indítványa, összefüggésben a 3. ponttal. 
Kérdezem az előterjesztők álláspontját.  

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
GULYÁS DÁVID f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
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Viszont van egy bizottsági módosításra irányuló javaslat, amely, ha jól sejtem, az 
előző kérdéseket részben kezeli is. Kérdezem az előterjesztők képviselőjét, ismerik-e a 
bizottsági módosító indítvány szövegét, és támogatják-e.  

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Igen, ismerik és 

támogatják. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját az ügyben. 
 
GULYÁS DÁVID f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca is támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a módosító indítvány benyújtását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal 
támogatta a bizottsági módosító indítvány benyújtását.  

Ezzel legjobb tudomásom szerint a napirendi pont végéhez értünk, és áttérünk a 
következő napirendi pontunkra, főosztályvezető-helyettes úrnak köszönöm szépen a 
jelenlétet. 

A következő napirendi pontunk az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, itt én lennék az előterjesztő, 
úgyhogy megkérem Koszorús László alelnök urat, hogy ő vezesse a bizottsági ülést, illetve 
előbb a kormány képviselőjét próbáljuk meg előkeríteni, ha itt van. (Halkan tanácskozik a 
bizottság munkatársával.) Én azért megvárnám, tehát akkor inkább essünk át a postai 
szolgáltatásokon, bár ahhoz is ő kell.  

Schiffer András képviselő úr módosító indítványának a tárgysorozatba-vételéhez 
megvannak a formai kellékek? (Halkan tanácskozik a bizottság munkatársával.) Az ő 
jelenléte viszont nem szükségeltetik a tárgyaláshoz, ennyiben előrébb járunk, legalábbis a 
Házszabály értelmében. Akkor kérdezem, van-e a bizottság tagjai közül bárkinek kifogása az 
ellen, hogy az 5. napirendi pontot előrehozzuk. Itt az LMP képviselőjére is nézek, hogy 
esetleg várható-e Schiffer képviselő úr az ülésre. (Scheiring Gábor: Nem valószínű.) Tehát 
nem nagyon várható.  

Akkor, ha nincs senkinek kifogása ellene, akkor kérdezem, ki támogatja, hogy itt 
legyen egy napirendi sorrendcsere. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó 
többsége ezt támogatta. 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a gyorsított eljárásokkal 
kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében történő módosításáról szóló 
T/8158. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

Ennek megfelelően előrevesszük az 5. napirendi pontot, ez a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvénynek a gyorsított eljárásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat, amit Schiffer András képviselő úr 
nyújtott be. Itt Jánosi Andrea képviselő asszonynak vagy esetleg az ő képviselőjének kellene 
képviselnie a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, de az sem feltétlenül szükséges a 
tárgyaláshoz.  

Kérdezem, hogy az előterjesztő képviseletét ellátja-e valaki. (Nincs jelzés.) Scheiring 
képviselő úrra próbálok nézni nyomatékosan. (Scheiring Gábor: Nem kaptam megbízást.) Jó. 
Ezt azért kellett napirendre tűznünk, mert itt is már a 30 nap ketyegett, sőt leketyegett, 
úgyhogy nem tudom tovább halasztani a bizottsági ülésen való tárgyalását. Én nem akarom az 
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előterjesztőt képviselni, itt megjegyezném, hogy a benyújtott módosító indítvánnyal 
kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy jó szándékot próbál maga elé célul kitűzni, de 
alapvetően úgy, hogy gyakorlatilag a fürdővízzel együtt a gyereket is sikerül kidobni.  

Tehát azt gondolom, a gyorsított eljárásokra sokféle értelemben szükség van, azért 
nagyon sok konkrét érvet lehet felsorakoztatni arra, hogy egyébként egyes gyorsított 
eljárásokat mikor és milyen formában érdemes vagy lehet lefolytatni. Itt a parlamentnek azért 
van egy mérlegelő szerepe, a mi bizottságunknak is volt már ilyennel kapcsolatos döntése. 
Ezért azt gondolom, a jelenlegi szabályozás többé-kevésbé kielégítő, de lehetne vitatkozni 
ennek a pontosításán. Ez viszont gyakorlatilag drasztikusan eliminálná ezt a lehetőséget, ezért 
a magam oldaláról én nem nagyon tudnám támogatni, bár a kormány helyett nem tudok állást 
foglalni.  

Kérdezem, van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele a törvényjavaslat kapcsán. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, itt a Házszabály nem kívánja meg – főleg, ha lejárt a határidő – 
sem a kormány, sem egyébként az előterjesztő képviselőjének a jelenlétét. Kérdezem, hogy a 
bizottság tagjai közül ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal a tárgysorozatba-vételt nem támogatta, itt az 
egyharmadnak ebből a szempontból nincs jelentősége.  

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/8635. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Most viszont át kellene térnünk az elektronikus hírközléssel kapcsolatos 
törvénymódosításra. Át is adom az elnöklést Koszorús László alelnök úrnak ismét.  

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérünk az elektronikus hírközléssel és a digitális 

átállással összefüggő egyes törvények módosítására, itt tárgysorozatba-vételről és általános 
vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Rogán Antal (Fidesz) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Itt 
természetesen sok dolgot el lehet mondani, hogy mi indukálhat egy ilyen típusú törvényi 
szabályozást. Természetesen van olyan bírósági ítélet is, amely indukálhat ilyen típusú 
törvényi szabályozást, és nem tagadom, hogy természetesen annak a bírósági ítéletnek a 
szempontjait figyelembe veszi, de meggyőződésem szerint az Eht. módosítására több más 
okból is egyébként nagy szükség van, és én most ezeket szeretném előrevenni, ezek a 
törvénymódosítás legfontosabb szempontjai.  

Egyrészt a digitális átállással kapcsolatos problémák, ahol a digitális átállás törvényi 
kötelezettség, és erről már a bizottság is többször vitatkozott, amikor elhalasztottuk, sürgető 
vélemények hangzottak el arról, hogy a digitális átállást minél hamarabb lehetővé kell tenni. 
Itt azonban nagyon jól tudjuk, hogy a digitális átállás az nem egyszerűen csak egy jobb 
technológia, hanem részben hozzáférési kérdés is, főleg azoknak, akik anyagi értelemben 
rendelkeznek nehézségekkel, hogy az eddigi technológia helyett egy új technológia alapján 
tudják – mondjuk így – a tévénézés szabadságát élvezni. Ez a törvénymódosítás lehetővé 
teszi, hogy a digitális átállás során minden rászoruló jogosult arra, hogy megfelelő 
támogatásban részesüljön ahhoz, hogy a digitális adás vételéhez szükséges eszközöket 
beszerezze, és persze itt arról is rendelkezik, hogy a jogosultak körét hogyan kell 
meghatározni annak érdekében, hogy a digitális átállás után senki ne maradhasson 
televízióadás nélkül.  
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A másik, hogy az Eht.-módosítás az előfizetők hatékonyabb védelmét is célozza. A 
javaslat pontosítja az előfizetői szerződések tartalmát és több garanciális elemet biztosít a 
hírközlési szolgáltatások felhasználóinak. Itt azt kell mondanom önöknek, hogy bizonyos 
értelemben nyit is meg be is zár kaput a szerződésmódosítással kapcsolatban. Tehát a javaslat 
lehetővé tesz egyoldalú szerződésmódosítást abban az esetben, ha az előfizető számára csak 
előnyös változásokat tartalmaz. Ilyen esetet nem szabad kizárni, a piaci verseny pontosan 
indukálhat ilyen körülményeket. Hibának tartom, hogy az eddigi szabályozásban – ezt utólag 
fedeztük fel – gyakorlatilag az egyoldalú szerződésmódosítás tilalmával a másik szerződő fél 
számára előnyös szerződésmódosítást is kizártuk. Persze ilyenkor joggal lehetne mondani, 
hogy akkor, majd ha neki az előnyös, akkor elfogadja, csak mondjuk tömeges szerződések 
esetén ez olyan mértékű bürokráciát igényelne, ami – mondjuk úgy – pont a piaci verseny 
egyik eszközét zárja ki. Ezért ezt az egyoldalú szerződésmódosítást itt lehetővé tesszük.  

A másik oldalról viszont pontosan korlátozzuk. Ugye itt lép be az a típusú korlátozás, 
hogy a jogszabály megtiltja az olyan adók, illetékek továbbhárítását, amelyek esetében az adó 
alanya kifejezetten a szolgáltató, és különös tekintettel megtiltja egyébként olyan típusú 
szolgáltatások esetén, ahol röghöz van kötve az előfizető. Ez jelentette az elmúlt időszak 
egyik legnagyobb problémáját is, hogy Magyarországon meglehetősen elterjedt – meg kell 
mondjam, más nyugat-európai országokhoz, az átlaghoz képest jobban – azoknak a 
hűségszerződéseknek a gyakorlata, ahol az előfizetőt két-három évre röghöz kötik, és 
gyakorlatilag úgy kötik röghöz, hogy ő egyébként ezzel természetesen egy olcsóbb eszközhöz 
is hozzájut, de a röghöz kötés során kőkeményen vállalnia kell azt, hogy nagyon komoly 
anyagi terhe van, ha elhagyja az adott szolgáltatót. Ráadásul úgy, hogy ezen akkor ő 
egyértelműen veszít, hiszen mondjuk úgy, hogy egy bármilyen, akár a kezemben levő 
okostelefonnak hűségszerződéssel való beszerzése azt jelenti, hogy az adott előfizető ezt 
jelentős árkedvezménnyel megkapja, de néhány hónap múlva annak a készüléknek már 
mondjuk úgy, a nullához konvergál az értéke. A kilépés esetén azonban nem jut hozzá olyan 
anyagi előnyhöz, mert ugyan birtokában van a készülék, amit kifizet, viszont annak az értéke 
nem túlságosan magas. Itt mindkét oldalról rögzíti azokat a paramétereket, amelyek mentén 
egy ilyen hűségszerződés létrehozható, tehát szerintem ez egyértelműen védi az előfizető 
érdekeit, és ebből a szempontból én ezt egy szükséges és fontos módosításnak látom.  

Nem szeretnék kitérni a frekvenciaárverésekkel kapcsolatos kérdések alól sem. Erre 
azt tudom mondani, hogy mindenkinek érdekében áll egy világos, rövid határidőkkel 
rendelkező, egyértelmű eljárás rögzítése. Most ugyanis pont az volt a probléma, hogy ez 
végül is mindenki számára károsnak bizonyult. Ha megnézik ezt az ominózus bírósági 
döntést, amit legtöbben ahhoz kötöttek, hogy most lesz-e állami mobilszolgáltató vagy nem, 
az ezzel kapcsolatos bírósági döntést ma már nem csak az állam oldaláról támadták meg, 
hanem megtámadták a piaci szolgáltatók oldaláról is. Pontosan azért, mert egyébként egy 
olyan helyzethez vezetett, ami egyes, a piacon jelen lévő szolgáltatók számára 
jogbizonytalanságot okozott a saját szolgáltatások nyújtásnál, ami egyébként előfizetők 
tízezreit is érintheti. Most szándékosan nem akarok szolgáltatói nevet mondani, de a piacon 
versenyző olyan szolgáltató, amely mondjuk a 3G-re építette egyébként a piaci stratégiáját, és 
azt követően most azzal a ténnyel szembesül, hogy egyébként nem tudja ezt teljes egészében 
érvényesíteni, mert most elveszíti ezeket a frekvenciahasználati jogosultságokat, ott előfizetői 
sérelmek is keletkeznek. Ezért azt gondolom, hogy az, hogy ilyen tekintetben világos és 
egyértelmű, rövid határidőkkel rendelkező eljárás és rövid határidőkkel rendelkező 
jogorvoslat legyen, ez mindenkinek érdeke, és gyakorlatilag a törvény ezeket az eljárási 
szabályokat rögzítené.  

Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a törvényjavaslatot tárgysorozatba vennie 
mindenképpen érdemes a bizottságnak, és támogatni az általános vitára való alkalmasságát, 
mert – ahogy említettem – a televízió-előfizetők és a mobil-előfizetők számára egyaránt olyan 
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pluszjavaslatokkal vagy olyan pluszjogokkal bír, amelyek az előfizetők védelmét, illetve 
támogatását szolgálják. Ezért azt gondolom, ez a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételre, 
illetve általános vitára mindenképpen alkalmas. Természetesen a részletkérdéseken lehet 
vitatkozni, az azzal kapcsolatos módosító indítványokat Cser-Palkovics András 
képviselőtársammal együtt szívesen várjuk, meg hajlandók is vagyunk megvitatni, mert azt 
gondolom, kellően fontos ez a törvényjavaslat ahhoz, hogy ezt megtegyük. (Dr. Schiffer 
András belép.)  

Ó, András, sűrű elnézést kérek, de átestünk már a döntésen.  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Igyekeztem, de párhuzamos bizottsági ülés volt.  
 
ROGÁN ANTAL (Fidesz): Foglalj helyet, mert nem zárunk el az elől, hogy 

elmondhasd az érveidet. Hiába, megszületett az ítélet, de attól az érveidet még elmondhatod. 
(Közbeszólások.) Nem tehetek róla, mert nem házszabályi kötelezettség a jelenlét, és az 
történt, hogy közben sort kerítettünk a döntésre. De ha el kívánod mondani még az érveket a 
bizottság előtt, akkor abszolút nyitottak vagyunk, hátha meggyőzöl valakit arról, hogy 
másként döntsön.  

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Majd elmondom a plenáris ülésen. 
 
ROGÁN ANTAL (Fidesz): Rendben, most visszaadom a szót levezető elnök úrnak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel párhuzamos bizottsági ülések miatt a tárca 

képviselője még úton van, ezért lehetőséget adok a képviselőtársaknak kérdezésre, illetve 
észrevételt tenni. (Jelzésre.) Baja Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek 

DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Szeretném megvilágítani a 
bizottság számára, hogy miért elfogadhatatlan az ilyen típusú tárgyalási javaslat a Magyar 
Szocialista Párt számára, és személy szerint azt gondolom, a szakmai körök egy jelentős része 
számára.  

Anno, annak idején, amikor a telekom-adóról beszéltünk, mi magunk jeleztük, hogy át 
fogják hárítani a szolgáltatók a telekommunikációs adót. Ezt itt sokan vitatták, a versenyre 
való hivatkozással azt mondták, hogy ez nem fog megtörténni, természetesen ez megtörtént. 
Lényegében ez a törvényjavaslat abban az értelemben pozitív, hogy amit akkor meg kellett 
volna tenni, azt most megpróbálja jogorvoslatilag megtenni, és ugyan nem teszi lehetetlenné, 
de nehezíti ezeknek az áthárítását.  

Nem kérdés, hogy a digitális átálláshoz való támogatást régen meg kellett volna 
oldania a hatóságnak és a kormánynak. Nem tették, helyette egy képviselő, bizottsági elnök úr 
megteszi, kényszerítve végül is a hivatalt erre, azt mondtam, hogy lényegében ez a dolga. Föl 
lehet tenni persze azt a kérdést, hogy hol volt a kormány, de hol volt akkor a hivatal, ha 
mindezeket magától nem tette, de nyilván ezek a kérdések önöket kevéssé foglalkoztatják, 
számomra a kormány alkalmatlanságát mutatja ezen a területen. 

Ugyanakkor világosan kell látni azt, hogy ha ebben a formában tárgyalja a bizottság 
ezt a javaslatot, akkor lényegét tekintve teljesen egyértelműen abba a helyzetbe hozza a 
bizottságot, a bizottság egészét, illetve a magyar parlamentet, hogy szembefordítja – 
ugyanúgy a közpolitikát és a szakpolitikát - a jogállam és az alkotmányosság elveivel, mint 
ahogy ezt megetette már a parlament akkor, amikor az Alkotmánybíróság döntése alapján 
magát az alkotmányt megváltoztatta, hogy az Alkotmánybíróság bizonyos területeken ne 
tudjon beavatkozni. Ez egy rendkívüli fontosságú kérdés azért, mert ez teljes piaci 
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bizonytalanságot fog teremteni ebben az ágazatban, ezért minden tekintetben elfogadhatatlan. 
(Vályi-Nagy Vilmos megérkezik.) 

Nézzük meg, hogy mi történt valójában. Valójában az a helyzet, hogy a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság frekvenciagazdálkodással foglalkozó szakemberei alkalmatlanok. Nem 
voltak képesek sem a szakma, sem a kormány igényei szerinti kiírást teljesíteni, nem voltak 
képesek lebonyolítani azt a frekvenciatendert, amit egyébként mellettünk Románia 
példaértékűen lebonyolított, és a frekvenciáit hibamentesen biztosította a piac számára. Ehhez 
képest kiderült, hogy lényegében ez a tender nem volt jogszerű, ezt első és másodfokon 
megjelenítette ma már a bíróság. Tízből kilenc ponton adott igazat lényegében a peresek 
közül azoknak, akik támadták ezt a szerződést. Ennek a szerződésnek az eredményeként 
70 milliárd forintot vissza kellene fizetni a szolgáltatóknak. Valóban így van, ahogyan elnök 
úr mondta, mivel ez a szerződés jelen állapotában jogilag semmis, itt egyes szolgáltatóknak 
meg kellene állni a szolgáltatásukkal. Itt egyrészt a szolgáltatók is veszítenek jelentős részben, 
másrészt azonban jelentős részben veszítenek az állampolgárok is. Azt gondolom azonban, 
hogy ez egy olyan helyzet, amelyet érdemben meg kell beszélni. De egy képviselői 
módosítással – különösen nem egy visszamenő hatályú képviselői módosítással – ez nem 
orvosolható.  

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy olyan eljárás Magyarországon, ahol 
közigazgatási határozatot első és másodfokon a bíróság nem bírálhat el, hanem közvetlenül a 
Kúriára kerül, az lényegében az egész jogállami alapelvet sérti. Márpedig az a helyzet, és 
persze egyetértek Rogán úr azon javaslatával, hogy a frekvenciakiírás legyen gyors, 
egyértelmű, de leginkább azzal értek egyet, hogy legyen jogszerű, mert ha nem jogszerű, 
akkor hiába gyors, hiába egyértelmű, teljes piaci bizonytalanságot jelent mindenki számára. 
Ebben az értelemben tehát ez a szabályozás, ha a parlament ezt a szabályozást fogadja el, 
lényegében olyan jogosítványokat ad a hírközlési hatóság elnöke számára, hogy egyébként 
immáron törvény által mentesül azon felelősség alól, hogy „elbaltázott” egy frekvenciakiírást. 
Hihetetlen károkat okozott magyar állampolgároknak, a piac egészének. Erről semmilyen 
vizsgálatot a kormány és a hatóság nem indított, ez a felelősség az önök felelőssége 
egyébként.  

Ez egy szakmaiatlan, rendkívüli színvonalú, jogi értelemben ezer sebből vérzett 
pályázat eredményeként azt a helyzetet állította elő, hogy Magyarországon ilyen értelemben 
megszűnt a versenylehetőség. Igen, egy nagyon komoly patthelyzet alakult ki. Ebben Rogán 
képviselő úrral maradéktalanul egyetértek. Abban nem értek egyet, hogy ezt hogyan 
orvosoljuk, hogy a hírközlési hatóság egészét mentesítjük a felelősség alól, hogy nem 
fogadjuk el azt a kezdeményezést, amit szeretnék a bizottság számára még egyszer, súllyal 
megtenni, hogy hallgassuk meg Szalai Annamáriát. Szalai Annamária egyelőre nem cáfolta 
Mátrai elnökhelyettes úr azon nyilatkozatát, melyben azt mondta, hogy ez a frekvenciatender 
– másodfokú bírósági döntés után mondta, amikor egyébként 10:9 arányban meszelték el –, 
azt mondta, hogy a kiírás minden tekintetben jogszerű volt, neki semmilyen felelőssége nincs. 
Ajánlom a képviselőtársaknak az ítélet indokolásának az elolvasását. Nem mondom, hogy 
maradéktalanul egyetértek a bíró minden döntésével, de érdemes elolvasni, hogy a magyar 
államigazgatásban egy 70-100 milliárd forintos tenderben milyen színvonalon működik egy 
hatóság. Az én megítélésem szerint a hatóság elnökhelyettese ebben az értelemben 
alkalmatlanná vált hivatala betöltésére.  

Ugyanakkor ehelyett visszamenőleg mentesítjük őt az alól a probléma alól, amelyik a 
következő. Először is roamingszolgáltatást írtak elő piaci vizsgálat nélkül az összes érintett 
számára. Ez az Európai Unió szerint nem lehetséges. Akkor sem lesz lehetséges egyébként, ha 
most Rogán képviselőtársam módosítására a magyar szabályozásba ezt visszamenőlegesen 
beépítjük, akkor sem lehet. Akkor is fönnáll majd az a lehetőség, hogy nem lezárjuk a jogi 
vitát, hanem csak elnapoljuk arra az időszakra, amikor majd egy másik szolgáltató fog, adott 
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esetben nem a magyar bíróságon, hanem az Európai Bíróságon a frekvenciatenderrel szembe 
menni. Kétségtelenül nagyon nehéz helyzet állt elő, mert a szolgáltatók másként reagáltak 
erre a rendkívül rossz színvonalú szakmai kiírásra. Másként reagáltak azért, mert voltak, akik 
elkezdték a fejlesztéseket – ők jártak rosszul –, voltak, akik nem kezdték el a fejlesztéseket – 
ők jártak jól –, ez társadalmi szempontból nem túlságosan szerencsés.  

Hozzátennék még valamit. Érdemes elolvasni és tanulmányozni a frekvenciakiírás 
szabályait, és a közben megtörténteket. A frekvenciakiírás szabályai szerint, ha van negyedik 
mobilszereplő, akkor a negyedik szereplő érvényes pályázata esetén bizonyos 
frekvenciamennyiség a negyediket illeti. Ha nincs negyedik szolgáltató, akkor erre a 
frekvenciamennyiségre a jelenlegi három szolgáltató ajánlatait kell figyelembe venni. Ezeket 
az ajánlatokat zárt borítékban tárolta a hatóság; ezeket az ajánlatokat kell akkor figyelembe 
venni és elbírálni, ha nincs állami szereplő. Most az a helyzet a másodfokú bíróság döntése 
szerint, hogy maga a hatóság határozata törvénytelen, de nem mondta ki a bíróság, hogy maga 
az eljárás is törvénytelen lenne.  

Ez azt jelenti, hogy elvileg lefolytathatná a hatóság azt az eljárást, amelyben kinyitja 
ezeket a borítékokat, mivel állami szereplőt adott esetben a bíróság döntése szerint nem lehet 
elindítani – egyébként erre vonatkozóan is jogorvoslatot tenne Rogán úr, bizonyos esetekben 
elindítható lenne –, ki kellene nyitni ezeket a borítékokat. Erre a szolgáltatók joggal újabb 
perrel fenyegethetik a hatóságot. Miért nem tudja kinyitni a hatóság ezeket a borítékokat? 
Azért, mert teljesen nonszensz módon, az eljárás teljes jogi rendszerét figyelmen kívül hagyva 
visszaküldte ezeket a borítékokat. Úgy csinált, mintha első, másod- és harmadfok már lezárult 
volna. Mintha ő lenne maga a törvény teljes egészében. Semmilyen indoka nem volt ennek az 
eljárásnak. Ennek eredményeként azonban az a helyzet, hogy ezt az eljárást ma nem lehet 
lefolytatni.  

Summa summarum, tisztelt képviselőtársaim, szilárd meggyőződésem, hogy Rogán 
képviselőtársam javaslata jóindulatú javaslat abban az értelemben, hogy szeretne egy iparági 
problémát megoldani. Szeretné megoldani azt, hogy a magyar állampolgárok, a magyar 
kommunikációs vállalatok valahogy kikeveredjenek ebből a problémából. A helyzet azonban 
az, hogy ezzel a javaslattal csak bentebb fognak kerülni. Magyarországon nem tud lezárulni 
ez a jogorvoslati út, ez az egyik oka ennek. A másik, hogy ez a szabályozás, amelyik 
visszamenőleges hatályú, nem tartalmazza egyébként sem az Igazságügyi Minisztériummal 
folytatott tárgyalást, és nem hiszem egyébként, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnök asszonyával 
való tárgyalást is alkalmasnak találná. Hozzáteszem: nem vagyok bizonyos abban, sőt 
indokoltnak tartanám, hogy ilyen eljárási keretek között a köztársasági elnök úr 
kezdeményezze, ha a parlament elfogadja, ennek a visszaadását. De ezek mind-mind teóriák, 
és lehet, hogy nem így lesz, csak az az állításom, hogy ha ebben a formában tárgyaljuk, ez 
jogbizonytalanságot fog okozni, és ez nem jó az ágazatnak.  

Ezért szeretném itt a bizottság előtt is azt promotálni: szembe kell nézni ezzel a 
problémával, ezzel a hibával. Egyesek hibáztak, ilyen előfordul, de hibát ne halmozzunk 
hibára. A törvénytelenséget nem lehet törvénytelenséggel vagy a törvény utólagos 
korrekciójával megváltoztatni. A szakma, a bizottság és akár nagyon szívesen fölhatalmazom 
ellenzéki szavazatokkal is Rogán elnök urat arra, hogy jószolgálati viszonnyal járjon ebben 
közre. Én nem úgy látom, hogy a hatóság a jelen szakmai állapotában, a jelen attitűdjében ezt 
a problémát majd kezelni fogja tudni, akár még ezzel a javaslattal sem. Ezért nem tudjuk azt 
elfogadni – elnök úr, bocsánatot kérek az elnyújtott indoklásért –, hogy ebben a formájában 
tárgyaluk.  

Abban az esetben, ha mégis ez lesz, a Magyar Szocialista Párt nyilván be fog nyújtani 
egy olyan képviselői módosító csomagot, amelyekkel ezeket a pontokat kivesszük majd a 
törvényből, azért, hogy ne érjen bennünket az a vád, hogy az állampolgárok esetében a 
digitális átállás, vagy egyéb ügyekben akadályoznánk a kialakult helyzetet. Egy héten nem 
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múlik semmi, míg az az állításom, hogy a másik területen, ha így nyújtjuk be, így vitatjuk 
meg, nagyon komoly szakmai, közpolitikai károkat okozunk, és az egész piacot 
elbizonytalanítjuk.  

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel a bizottsági 

tagok részéről? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor nagy tisztelettel üdvözlöm Vályi-Nagy Vilmos 
helyettes államtitkár urat, és megadom a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét. 
Parancsoljon! 

A kormány álláspontjának ismertetése 

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Nagyon röviden: tárcaálláspontot képviselek, és az előterjesztést 
támogatjuk.  

Reflexió 

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a lehetőséget az előterjesztőnek, ha van esetleg 
észrevétele.  

 
ROGÁN ANTAL (Fidesz): Köszönöm szépen. Figyelemmel hallgattam azokat az 

érveket, amelyeket elmondott Baja Ferenc képviselő úr. Nem tudom az eljárás egyes elemeit 
pró vagy kontra minősíteni, ez nem az én tisztem, azt gondolom, erre egyébként számtalan 
jogorvoslati lehetőség meg forma fennáll. Még egyszer mondanám, nekem meggyőződésem, 
hogy az, ha egyértelművé tesszük a viszonyokat, inkább segíti egy probléma megoldását és 
nem gátolja. Ezért – függetlenül attól, hogy ez a törvényjavaslat két dologban egyértelműen jó 
a fogyasztóknak, és azt gondolom, valójában a harmadik dologban is jó a fogyasztóknak, sőt 
bizonyos értelemben a szolgáltatóknak is – változatlan formában fenntartanám, és arra kérem 
a bizottságot, hogy mind a tárgysorozatba-vételnél, mind az általános vitára való 
alkalmasságnál támogassa.  

Ha vannak finomító javaslatokat, azokat viszont Cser-Palkovics András képviselő 
úrral nagyon szívesen megfontoljuk a vita során.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, szavazásra kerül sor. Amennyiben egyetértenek azzal, 
hogy a tárgysorozatba-vételről vagy az általános vitára való alkalmasságról együttesen 
döntsünk, akkor így fogunk eljárni. (Nincs ellenvetés.) Úgy látom, hogy nincs kifogás, akkor 
kérdezem, hogy ki ért egyet az elektronikus hírközléssel és digitális átállással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételével, illetve 
általános vitára való alkalmasságával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen 
szavazat. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 5 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba-vételre, illetve általános vitára alkalmasnak 
találta.  

Mielőtt visszaadom a szót elnök úrnak, többségi és kisebbségi előadót keresünk. 
(Jelzésre.) Riz Gábor, a kisebbségi előadó pedig Baja Ferenc.  

Visszaadom a szót elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.) 
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A postai szolgáltatásokról szóló T/8483. számú törvényjavaslat (A módosító javaslatok 
megvitatása) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat 
módosító javaslatai következnek, de ha megengedik, visszaadnám az elnöklést Koszorús 
alelnök úrnak, mert, elnézést kérek a bizottság tagjaitól, de más elfoglaltság miatt el kell 
mennem, úgyhogy megköszönve a figyelmüket, visszaadom az elnöklést alelnök úrnak.  

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor áttérünk a postai szolgáltatásokról szóló 

törvényjavaslatra, a módosító javaslatok megvitatására kerül sor. A tárcát Vályi-Nagy Vilmos 
helyettes államtitkár úr képviseli, üdvözöljük.  

Az 1. számú módosító javaslatról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek, ezt nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szerettem volna megtudni, hogy általánosságban a 

Nyitrai Zsolt képviselő úr által benyújtott módosító indítványokat támogatja-e a kormány 
vagy nem, csak némelyiket vagy egyiket sem, hogy tekinthető-e esetleg Nyitrai képviselő úr a 
kormány magyar hangjának. De ezek szerint nem, mert az 1. számú módosító indítványt nem 
támogatják. Tehát mi szeretnénk bejelenteni előzetesen, hogy a Nyitrai Zsolt által beadott 
valamennyi indítvány esetében tartózkodni fogunk a szavazásnál, mert ilyen rövid idő alatt 
nem dönthető el, hogy milyen tartalmú módosító indítványokról van szó.  

Tehát az MSZP képviselői a Nyitrai Zsolt képviselő úr által beadott valamennyi 
módosító indítványnál tartózkodni fogunk.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a politikai bejelentést. Egyébként egy hete adta be 

Nyitrai Zsolt a módosító javaslatokat, ezért vagyunk itt, hogy döntsünk róla, úgyhogy 
gondolom, mindenkinek volt ideje ezeket elolvasni.  

Tehát az ajánlás 1. pontját a kormány nem támogatja. Kérem, aki támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 2. módosító javaslata következik, Nyitrai Zsolt jegyzésében. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

támogatja Nyitrai Zsolt képviselő úr módosító javaslatát. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta.  

Az ajánlás 3. pontjában Simon Gábor, illetve Tóth Csaba által jegyzett módosító 
javaslat következik. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 6 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 4. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító indítványa következik. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az 5. ajánlási pontban Nyitrai Zsolt módosító javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Az ajánlás 6. pontjában dr. Nyitrai Zsolt javaslatáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

támogatja Nyitrai Zsolt módosító javaslatát. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság 
támogatta. 

Az ajánlás 7. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

támogatja az ajánlás 7. módosító javaslatát. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság 
támogatta.  

A 8. ajánlási pontban dr. Nyitrai Zsolt módosító javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor döntünk. 

Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság 
támogatta. 

Rátérünk az ajánlás 9. módosító javaslatára, dr. Nyitrai Zsolt jegyzésében. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  
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VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Támogatjuk.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, döntéshozatalra 

kerül sor. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal a 
bizottság támogatta.  

Az ajánlás 10. pontjában Simon Gábor képviselőtársunk módosító javaslata 
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, döntéshozatalra 

kerül sor. Ki támogatja Simon Gábor módosító javaslatát? (Szavazás.) 4 igen szavazattal a 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 11. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító indítványáról kérdezem a tárcát.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy szavazásra 

kerül sor. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal a 
bizottság támogatta. 

A 12. ajánlási pontban dr. Nyitrai Zsolt módosító javaslatáról kérdezem a tárcát.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntéshozatal következik. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen 
szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 13. pontjában Simon Gábor képviselőtársunk módosító javaslata 
következik.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

támogatja Simon Gábor módosító javaslatát. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 14. ajánlási pontban Simon Gábor módosító javaslata következik. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

támogatja Simon Gábor módosító javaslatát. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 15. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító javaslatáról kérdezem a tárcát.  
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VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

támogatja Nyitrai Zsolt módosító javaslatát. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság 
támogatta.  

A 16. pontban dr. Nyitrai Zsolt módosító indítványa következik. Kérdezem helyettes 
államtitkár urat.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntéshozatalra kerül sor. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 17. pontjában dr. Nyitrai Zsolt javaslatáról kérdezem helyettes államtitkár 
urat.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntéshozatalra kerül sor. Aki támogatja Nyitrai Zsolt módosító indítványát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A 18. pontban dr. Nyitrai Zsolt módosító indítványáról kérdezem a tárcát.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntéshozatalra kerül sor. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 19. pontjában Babák Mihály képviselőtársunk módosító javaslata 
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy szavazás 

következik. Aki támogatja Babák képviselőtársunk módosító javaslatát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 20. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító javaslata következik. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 
döntéshozatalra kerül sor. Aki támogatja az ajánlás 20. pontját, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 21. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító javaslatáról kérdezem helyettes 
államtitkár urat.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntéshozatalra kerül sor. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 22. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító javaslata következik.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy szavazásra 

kerül sor. Aki támogatja a 22. ajánlási pont alatt Nyitrai Zsolt módosítóját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 23. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító indítványa következik.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntéshozatalra kerül sor. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta.  

A 24. ajánlási pontban szintén Nyitrai Zsolt módosító javaslata következik.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy szavazásra 

kerül sor. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal a 
bizottság támogatta.  

Az ajánlás 25. pontjában dr. Nyitrai Zsolt módosító javaslata következik.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntéshozatalra kerül sor. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta. (Kovács Tibor: Elnök úr, ügyrendi.) 

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Mégiscsak úgy tűnik, mintha az indítványok túlnyomó 

többségét a kormány támogatná. Azt szeretném javasolni, hogy ha van még a hátralévő 
Nyitrai-indítványok között olyan, amit a kormány nem támogat, akkor szavazzunk arról, az 
összes többiről pedig egyben, mert úgy látom, nincs sok értelme itt külön szórakozni minden 
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egyes indítvánnyal, mert a végeredménye ugyanaz lesz a dolognak. Amennyiben elfogadják 
ezt a javaslatot, akkor egyben tudunk szavazni a módosító indítványokról. Nyilván az egyéb 
más, ellenzék által beadott indítványokról lehet külön szavazni. 

 
ELNÖK: Amennyiben egyetért a bizottság az ügyrendi javaslattal, én alapvetően 

tudom támogatni, hiszen alelnök úrnak igaza van abban, hogy a Nyitrai Zsolt által benyújtott 
módosítók túlnyomó többségét támogatja a tárca, és egyébként a kormánypárti többség is, 
úgyhogy kérdezem, elfogadjuk-e ezt a javaslatot, szerintem elfogadhatjuk. (Szavazás.) A 
bizottság egyetért.  

Megkérdezem a tárca képviselőjét, hogy melyek azok, amelyeket nem támogatnak.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

Nyitrai Zsolt képviselő úr által benyújtott 35., 39., 41., 48. számú javaslatokat.  
 
ELNÖK: Megkérdezem, hogy a 35., 39., 41., illetve a 48. számú módosító javaslattal 

kapcsolatban – melyeket Nyitrai Zsolt nyújtott be – van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja ezeket a javaslatokat. (Szavazás.) 2 igen 
szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Kérdezem, hogy melyek azok a javaslatok, amelyeket a tárca támogat. Még van egy-
két módosító, csak a jegyzőkönyv miatt soroljuk föl.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Van még a Babák Mihály által benyújtott javaslatok között is.  
 
ELNÖK: Igen, de először menjünk végig a Nyitrai-féle javaslatokon.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

többit támogatjuk.  
 
ELNÖK: Tehát, ha jól mondom – a jegyzőkönyv miatt is –, és amennyiben a tárca a 

26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 36. – a 44., 46. ponttal összefüggésben –, a 38., 40., 43., 
45. 47. és a 49. javaslatokat támogatja, tudunk róla dönteni.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Tehát ezeket a kormány is támogatja. Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés 

vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Kérdezem, hogy ezeket 
a módosító javaslatokat, melyeket Nyitrai Zsolt nyújtott be, és amelyeket a tárca is támogat, ki 
támogatja. Akik egyetértenek vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta.  

Vannak még olyan módosító javaslatok, amelyeket elméletileg a kormánypárti 
többség, és ha minden igaz, a tárca sem támogat. Megkérdezem, helyettes államtitkár úr, hogy 
ezek melyek lennének.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

31., mely Simon Gábor módosító javaslata, a 42., 50. és 51. számú.  
 
ELNÖK: Tehát ez a négy módosító javaslat, az egyik Simon Gábor, a többi pedig 

Babák Mihály képviselőtársunk módosító javaslata, ezeket a tárca nem támogatja. Van-e ezzel 
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kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Mivel ilyet nem látok, ezért döntünk. Ki 
támogatja ezt a négy módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, tehát a bizottság 
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Ha minden igaz, a módosító javaslatok végére értünk. Ha van esetleg még olyan 
módosító, amiről szavaznunk kellett volna, de nem szavaztunk, most jelezhetik 
képviselőtársaim. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy ezt a napirendi pontot lezárom, 
köszönöm helyettes államtitkár úrnak, hogy… (A bizottság munkatársával konzultál.) 
Elnézést kérek, jelezték a titkárság részéről, hogy a 37. számú módosító javaslatról nem 
szavaztunk, mely Babák Mihály képviselő úr módosító javaslata, ezt nem sorolták fel, 
helyettes államtitkár úr.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Ezt támogatjuk, de azért nem soroltuk fel, mert ott csak Nyitrai képviselő úr javaslatairól volt 
szó.  

 
ELNÖK: Akkor elnézést kérek, az ajánlás 37. pontjában Babák Mihálynak van még 

egy módosítója. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, ki támogatja Babák Mihály képviselő úr módosító javaslatát. (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság elfogadta.  

Ha minden igaz, akkor most nincs több módosító javaslat, úgyhogy még egyszer 
köszönöm, hogy idefáradtak a bizottsági ülésünkre.  

Ahogy nézem, ezzel a napirendünk végére értünk. Kérdezem, van-e valakinek még 
valami az egyebekben. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a bizottság ülését berekesztem, 
mindenkinek jó munkát kívánok.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc)  
 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Koszorús László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


