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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)  

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: (A 
hangosítás az ülés elején nem működik megfelelően.) Most már engedi a technika, hogy elkezdjük 
az ülést. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági és informatikai bizottság mai 
ülésén. A képviselőtársaink előre megkapták interneten keresztül, elektronikus levélben a 
napirendet. Ezzel kapcsolatosan volna kiegészítendőm, de mielőtt megteszem, megkérdezem, 
van-e esetleg valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, nekem lenne egy javaslatom, méghozzá új napirendi pontként szeretnénk tárgyalni az 
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavaslatot, 
ezzel kapcsolatban egy módosító javaslatot kell elfogadnunk, illetve a második napirendi 
pontot utolsó napirendi pontként javasolom tárgyalni. Van-e kérdés vagy észrevétel ezzel 
kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki a kiegészítésemmel együtt 
a napirendi javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 igen szavazat. 
Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 4 nem szavazat ellenében a napirendet elfogadtuk.  

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló T/11474. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

Rá is térünk az első napirendi pontunkra, a Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat 
módosító javaslatainak megvitatására kerül sor, itt első helyen kijelölt bizottságként fogunk 
eljárni. Nagy tisztelettel köszöntöm Orbán Gábor államtitkár urat a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről, illetve Gyura Gábor főosztályvezető urat, szintén a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. Rá is térünk a módosító javaslatokra, az ajánlást képviselőtársaim 
megkapták.  

Az ajánlás 1. pontjában dr. Nyikos László képviselőtársunk módosító javaslatával 
kapcsolatban kérdezem a tárca vagy a kormány álláspontját.  

 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is mindenkit 

köszöntök, tárcaálláspont van.  
 
ELNÖK: Tárcaálláspont. És támogatja a tárca?  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontját nem támogatja a tárca. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, úgy döntünk. Aki támogatja dr. Nyikos László 
képviselőtársunk módosító javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen 
szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 2. pontjáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Volner János képviselő úr!  
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Elnök úr, ha megnézzük az osztrák és német 

szabályozást, a nemzeti bank ilyen szintű alárendelését az Európai Központi Banknak, egyik 
európai uniós ország hatályos jegybanki törvénye sem tartalmazza a kettő közül – 
hangsúlyozom, az osztrák és a német szabályozás sem –, tehát ilyen jellegű, ilyen súlyosságú 
európai uniós függésre egyszerűen nem látok okot, a kérdés az, hogy a kormány miért 
szeretne ebbe belemenni. Ha kérik az urak, természetesen átküldöm nekik írásban, hogy 
tanulmányozhassák az eredeti német nyelvű szöveget, látni fogják, hogy valóban nincs ott 
ilyen jellegű, ilyen erősségű függés.  

 
ELNÖK: Az a baj, hogy nem hallottam a technika miatt a kérdést, de azért megadom a 

szót államtitkár úrnak, remélem, ő hallotta, és tud reagálni.  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha az én mikrofonom 

működik, összefoglalom a kérdést. A lényege az volt, hogy az osztrák és a német törvény 
esetében nincs utalás az Európai Központi Bank kivételére az utasítás kapcsán. Ennek az az 
oka, hogy az osztrák és a német jegybank eurózóna-tagország jegybankja, ha Magyarország is 
belép az eurózónába, akkor vessük fel ezt a kérdést megint. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? (Jelzésre.) Visszaadom a szót Volner 

Jánosnak.  
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): De képviselőtársaim, egy eurózóna-tagország fölött 

sokkal szorosabb kontrollt gyakorol az Európai Központi Bank, hiszen a monetáris 
valutaövezet tagja. Hát értelemszerűen, ha valutaövezeten kívül vagyunk, még inkább 
indokolt, hogy ez a kontroll lazább legyen, tehát ezt a választ nem tudom elfogadni továbbra 
sem, szakmailag abszolút nem helytálló.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más kérdés vagy észrevétel az ajánlás 2. pontjával 

kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kíván-e reagálni, államtitkár úr?  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyit, hogy 

egyszerűen az osztrák és a német esetben ez kimondás nélkül is uniós alapjogként érvényesül, 
ez a függés lényegesen erősebb valóban, nálunk ezt a kivételt kell hangsúlyozni, mert még 
nem vagyunk tagja az euróövezetnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntésre kerül sor. Aki támogatja az ajánlás 2. pontjában 

dr. Nyikos László képviselőtársunk módosító indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 3. pontjában Nyikos László képviselőtársunk módosító javaslata 
következik. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Több kérdés is van, először Volner 

János képviselő úr, parancsoljon! 
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VOLNER JÁNOS (Jobbik): Azt szeretném kérdezni a tárca képviselőjétől, hogy miért 
nem támogatják ezt a javaslatot. Én ugyanis azt tartanám indokoltnak, hogy ne a big four 
egyike vizsgálja a Magyar Nemzeti Bankot, hanem az Állami Számvevőszék, ami elvileg és 
alkotmányosan is egy független intézmény. Nyikos képviselőtársam arra tett javaslatot, hogy 
legalább a nemzeti bankunk pénzügyi-gazdasági felügyeletét a saját Állami 
Számvevőszékünk lássa el, és ne egy amerikai könyvvizsgáló cég. Nem tudom, hogy ebben 
mi az elfogadhatatlan a nemzeti kormány számára. Ha megindokolná a tárca részletesen, 
szakmai kifejtéssel, azt megköszönném.  

 
ELNÖK: Mielőtt államtitkár úr válaszolna, megadom a szót alelnök úrnak. Annyit 

elfelejtettem mondai, hogy a 3. ajánlási pont összefüggésben van az ajánlás 4. pontjával is.  
Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én is ugyanezt szeretném kérdezni. 

Miért nem lehet az Állami Számvevőszék a Magyar Nemzeti Bank könyvvizsgálója?  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, államtitkár úr, öné a szó.  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tudomásom szerint 

az Állami Számvevőszék nem rendelkezik jelenleg azokkal a kapacitásokkal, amelyek alapján 
el tudná látni ezt a feladatot. Költségvetési szervek gazdálkodásával foglalkozik, amelyek 
számviteli szempontból is eltérnek attól, ahogy egy gazdasági társaság – amilyen az MNB – a 
könyveit vezeti. Úgy gondolom továbbá, hogy hasznos az, ha az Állami Számvevőszék, 
amely egyébként közvetve felügyeli az MNB gazdálkodását, szintén kiegészül egy piaci 
kontrollal, amit a könyvvizsgáló bevonása jelent. Egyébként pedig az MNB ellenében egy 
ilyen törvényi előírás a függetlenség sérelmét jelentené, tehát anélkül, hogy az MNB ezt 
kérné, hogy őket ne egy könyvvizsgáló cég – legyen az amerikai vagy más – vizsgálja, hanem 
az Állami Számvevőszék, anélkül ezt nem tudjuk a törvénybe belefoglalni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Egy utolsó kört nyitok még ezzel az ajánlással 

kapcsolatosan. További két hozzászólás, először Aradszki András, utána Volner János 
képviselő úr. Parancsoljanak! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Annyival egészíteném ki a kormány 

képviselőjének az álláspontját, hogy nagy gond van ezzel, hogy miért nem csinálhatja az 
Állami Számvevőszék. Az Állami Számvevőszék egyszerűen nem könyvvizsgáló. Az Állami 
Számvevőszék nincs benne, nem felel meg azoknak a jogszabályi kritériumoknak, amit egy 
könyvvizsgálónak előír, és gazdasági társaságot nem auditál, soha nem látja el az 
ellenjegyzésével a mérlegét, mert nem ez a feladata. Az Országgyűlés ellenőrző szerve az 
Állami Számvevőszék, ez az egyik része.  

A másik: valóban egyébként az, hogy a big four egyike se végezze az MNB 
könyvvizsgálatát, ez természetesen a mai napig nyitva áll. Egy könyvvizsgáló kiválasztása 
egy pályáztatás után történik. Azon el lehet gondolkozni, hogy kit hívnak meg erre a 
pályáztatásra, hogy esetleg egy magyar tulajdonú, magyar érdekeltségű könyvvizsgáló cég 
vizsgálja az MNB Zrt.-t, ha ennek megvannak a tárgyi, szakmai és egyéb kapacitásbeli 
feltételei.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Volner János, parancsoljon! 
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VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát elnök úr, nagyon komoly gond 
van az országban, ha az Állami Számvevőszéknek nincs kapacitása arra – ugye így hangzott a 
kormányzati indoklás –, hogy megvizsgálja a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását. Óriási 
problémát látok azzal is, ha önök nem tekintik függetlennek vagy nincs meg a függetlenség 
garanciája önök szerint az Állami Számvevőszéknél. Megjegyzem, fölmerülhetnek ilyen 
aggályok, hiszen egy volt fideszes országgyűlési képviselő ül jelenleg az Állami 
Számvevőszék elnöki székében, azonban ha komolyan vesszük az alkotmányosságot 
Magyarországon, márpedig a Jobbik azt ilyen szempontból komolyan veszi, akkor hinnünk 
kell abban, hogy az Állami Számvevőszék független intézmény. Megjegyzem egyébként, 
hogy teljesítménycentrikus összehasonlító adatokat sorolt fel az Állami Számvevőszék 
beszámolója, akkor Nyikos képviselőtársam levezette azt, hogy hány revizori óra jut adott 
esetben az Állami Számvevőszéknél egy emberre, milyen módon gazdálkodik. Én tehát ilyen 
jellegű kapacitásproblémát nem látok.  

A másik, hogy óriási problémának látom azt is, ha már ahhoz is a big four segítségére, 
valamelyik amerikai könyvvizsgáló cég közreműködésére van szükség, hogy a saját nemzeti 
bankunk gazdálkodását leellenőrizzük. Uraim, ez tényleg gyalázat! Szakmailag is, 
kommunikációsan is, egy nemzetinek mondott kormánytól pedig politikailag is 
védhetetlennek tartom, hogy ezt az álláspontot osztja. Elképesztő! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Lenhardt Balázs, és még mindig az ajánlási 3. pontjáról, ami 

összefüggésben van a 4. ponttal. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (független): Így van, erről beszélnék én is. Teljesen 

egyetértek Volner képviselőtársammal, döbbenetes ez az indoklás és ez a fajta hozzáállás. 
Tehát nyilvánvaló, hogy az Állami Számvevőszék, amelynek feladata az állami szervezetek, - 
beleértve az önkormányzatokat is –, az önkormányzati szervezetek, alapítványok – ideértve a 
pártokat is – ellenőrzése, ne tudna megoldani, és ne lenne megfelelő szakembergárdája arra, 
hogy elvégezzen egy ilyen könyvvizsgálatot.  

Amit képviselőtársam elmondott, valóban azon túl, hogy megalázó is, hogy ehhez az 
úgynevezett big fourhoz fordulunk ebben a kérdésben, ugyanakkor olyan szempontból is 
aggályos, hogy a Magyar Nemzeti Bank elvileg – teszem hozzá, elvileg – egy állam 
szuverenitását mindig a nemzeti bankja fölötti teljesen független rendelkezés és ennek minden 
összetevője is kifejezi, ezért súlyosan aggályos, hogy – persze tudomásunk van róla, hogy 
korábban, a szocialista időszakban is, egészen az utóbbi időkig, amíg Simor Andrást nem 
váltották le, ő önként is szolgáltatott adatokat a külvilág felé, ami szintén további eljárást és 
vizsgálatot igényelne – önök most önként is ki akarnák szolgáltatni ezeket a belső és az állami 
függetlenséghez és szuverenitáshoz tartozó adatokat.  

Úgyhogy ez egy botrányos javaslat, és elképesztő, hogy önök nem érzik azt, hogy ha 
egy független magyar államban gondolkodunk, akkor ennek az ilyen jellegű garanciáját is 
meg kell adni. Nyilván tudjuk, hogy a pénzügyi háttérhatalom hogyan ér össze, és a nemzeti 
bankok mögött is hogyan és ki irányítja ezt az egész rendszert, de legalább tegyünk rá 
kísérletet, vagy csináljunk úgy, mintha olyan lenne.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Herman István képviselő úr, parancsoljon! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Élek a gyanúperrel, hogy most a kör 

négyszögesítésére próbálunk kísérletet tenni. Itt az alapkérdés alapvetően az, hogy az ÁSZ-
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nak megvan-e a jogosultsága, törvényi háttere és szakmai feltételei. Itt ez a kérdés, és utána 
lehet ezekről mindről vitatkozni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Lenhardt Balázs! 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (független): Ha nincs meg a törvényi jogosultsága és 

felhatalmazása, akkor meg lehet neki adni. Ugye a salátatörvények nagyon kedveltek a 
mostani kormány által, tehát nyugodtan bele lehet iktatni ezt a kitételt.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nyilván még délután, a részletes vita során alkalma 

nyílik az összes képviselőtársamnak elmondani a véleményét.  
Államtitkár úr, ha kíván reagálni, megadom a lehetőséget.  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyit szeretnék csak 

hozzátenni, hogy a jelenleg hatályos szöveg szerint a könyvvizsgáló kiválasztásakor, illetve 
visszahívásakor az MNB kikéri az Állami Számvevőszék véleményét.  

Úgy gondolom, azok az aggályok, amiket itt fölvetettek, nagyrészt ezzel kezelve is 
vannak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, szavazunk. Aki az ajánlás 3. pontjában dr. Nyikos László 

képviselőtársunk módosító javaslatát támogatja, mely összefügg az ajánlás 4. pontjával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás végére értünk, van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről nem 
szavaztunk, de kellett volna. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot 
lezárom, és megköszönöm államtitkár úrnak, illetve főosztályvezető úrnak a részvételt.  

 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló T/11205. számú 
törvényjavaslat (A fogyasztóvédelmi bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk következő pontjára, a szippantott szennyvízre 
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatra, Németh Szilárd fideszes képviselőtársunk 
önálló indítványára. A fogyasztóvédelmi bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatására kerül sor, első helyen kijelölt bizottságként fogunk eljárni.  

Külön köszöntöm Kovács Pál államtitkár urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részéről, illetve Hízó Ferenc főosztályvezető urat, szintúgy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről.  

Képviselőtársaink az ajánlást megkapták, úgyhogy kérdezem, hogy az ajánlás 
1. pontjában a fogyasztóvédelmi bizottság módosító indítványával kapcsolatban tárca- vagy 
kormányálláspont van-e.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok ismertetni jelen pillanatban. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy az ajánlás 1. pontját a tárca támogatja-e.  
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KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Információnk szerint Németh Szilárd a fogyasztóvédelmi 

bizottság által benyújtott összes módosító javaslatot támogatja mint előterjesztő.  
Van-e kérdés vagy észrevétel az ajánlás 1. pontjával kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki támogatja az ajánlás 1. pontjában a fogyasztóvédelmi 
bizottság módosító indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 igen 
szavazattal a bizottság támogatta az ajánlás 1. pontját.  

Az ajánlás 2. pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja, az előterjesztő támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki támogatja az ajánlás 2. pontjában a 
fogyasztóvédelmi bizottság módosító indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
21 igen szavazattal a bizottság támogatta.  

Az ajánlás 3. pontjában ugyancsak a fogyasztóvédelmi bizottság módosító javaslatáról 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő is támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) 

Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Hetek óta húzódik ennek a 

törvényjavaslatnak az elfogadása. Államtitkár urat szeretném kérdezni, hogy a kormánynak 
van-e információja a tekintetben, hogy azok a víziközmű-szolgáltató társaságok például, 
amelyeket érintenek ezek a módosító indítványok, milyen gazdasági helyzetben vannak. 
Nekem vannak olyan információim, hogy némelyik már a fizetőképessége határán vagy azon 
túl is van, és gyakorlatilag hónapok óta kifizetetlen számláik vannak, és a jövőben pedig nincs 
információ arról, hogy hogyan lesznek működőképesek ezek a társaságok.  

A napirend kapcsán, államtitkár úr, tudna-e erről információt mondani a bizottságnak?  
 
ELNÖK: Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, bár 

nyilván nem szorosan kötődik az ajánláshoz, de természetesen megvan a lehetősége 
államtitkár úrnak, hogy ha kíván válaszolni, azt megtegye. Öné a szó.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A képviselő úr 

kérdésére tudok válaszolni, mivel jelen pillanatban… (Kovács Tibor: Kérem, hangosabban!) 
 
ELNÖK: Elnézést kérünk, az a gond, hogy új technika van, és még nem teljesen 

szoktunk hozzá.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igyekszem 

hangosabban beszélni. Tehát jelen pillanatban ez a feladat a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal feladatkörébe tartozik, hogy pontos képet alakítson ki ezen cégek 
pénzügyi-gazdasági helyzetéről, és arról a helyzetről, hogy az árszabályozásban mik azok az 
indokolt és nem indokolt költségek, amelyekkel ezek a társaságok gazdálkodnak. Amint erről 
pontos képünk lesz, akkor be tudunk számolni a tisztelt bizottság részére, hogy mi várható, 
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mely társaságoknál pluszos irányba vagy negatív irányba fognak fejlődni az árszabályozással 
kapcsolatos további lépések. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a választ, a tárca támogatja, az előterjesztő támogatja. 

Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs, döntésre kerül sor. Aki az ajánlás 
3. pontjában a fogyasztóvédelmi bizottság módosító javaslatát támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről nem döntöttünk, de kellett volna? 
(Nincs jelzés.) Ilyen nincs, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm államtitkár 
úrnak és főosztályvezető úrnak a részvételt.  

 

Az utazási költségek indokolatlan emelésének megakadályozása érdekében szükséges 
egyes kormányzati intézkedésekről szóló H/11084. számú határozati javaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Továbbhaladunk a napirendi pontokkal, rátérünk a 3. napirendi pontra, az utazási 
költségek indokolatlan emelésének megakadályozása érdekében szükséges egyes kormányzati 
intézkedésekről szóló határozati javaslatra, mely Mesterházy Attila, Tóbiás József, Lukács 
Zoltán, dr. Harangozó Tamás és dr. Józsa István MSZP-s képviselőtársaink önálló indítványa. 
Itt döntenünk kell a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről. (Jelzésre.) Kovács 
Tibor alelnök úr, az előterjesztők nevében? 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Nem, hanem azt szeretném jelezni, hogy ez a tegnapi ülés 

napirendje volt, utolsó előtti napirendi pontként. A mai napra ez nem volt, nyilvánvalóan a 
képviselőtársaim nem is tudnak erről, hogy ide kellett volna jönniük. Azért nincs itt a 
képviselők közül egyik sem, aki előterjesztője lenne ennek a javaslatnak. Az eredetileg 
kiküldött napirendi javaslatok szerint ez a tegnapi ülés napirendjén volt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tegnap nem volt napirendi pont, úgyhogy ma tárgyalja 

ezt a bizottság.  
Levezető elnökként úgy döntök, hogy ez ma van napirenden, úgyhogy most tárgyaljuk 

meg. Előterjesztők hiányában először külön köszöntöm dr. Kerékgyártó János főosztályvezető 
urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, mivel előterjesztő nincs, ezért megadom 
önnek a lehetőséget, hogy véleményt formáljon az előttünk lévő írásos anyagról. 
Parancsoljon! 

A tárca álláspontjának ismertetése 

DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok ismertetni, a tárca nem 
támogatja a határozati javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Legyen szíves egy indoklást adni! 
 
DR. KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Az Országgyűlés elfogadta és 2012. július 1-jén hatályba lépett a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló törvény, amely a teljes szektor árszabályozása tekintetében komplex 
szabályrendszert tartalmaz az árak, a különböző díjak, termékek tekintetében. Tehát a 
kormány a törvény hatálya alatt jár el, tehát nem szükséges további országgyűlési határozatot 
elfogadni ebben az ügyben.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, úgy a gazdasági bizottság jegyzőkönyvéből nyilvánvalóan megismerhetik 
majd az előterjesztők, hogy mi a kormányzat véleménye, és úgy látom, tisztázódott a kérdés, 
hogy a mai napirenden jogosan szerepel-e képviselőtársaink határozati javaslata. Úgy látom, 
hogy igen, tehát sajnos az előterjesztők hiányában kell döntenünk. A kormány álláspontja 
elhangzott, kérdés, észrevétel nem volt. (Jelzésre.) Van kérdés, észrevétel. Volner János 
képviselő úr, parancsoljon!  

Hozzászólások 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Csak egy rövid észrevétel, elnök úr, hogy még a 
Szocialista Párt sem tartja fontosnak, hogy a saját javaslatához hozzászóljon, tehát lehet, hogy 
akkor a javaslattal van gond, vagy nem is tudom, mi lehet az oka.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elképzelhető, hogy így van, mindenesetre mi most 
döntünk. Aki az utazási költségek indokolatlan emelésének megakadályozása érdekében 
szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló határozati javaslatot tárgysorozatba-
vételre alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazattal a 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Ezt a napirendi pontot le is zárom, megköszönöm főosztályvezető úrnak a részvételt.  
 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavaslat 
(Módosító javaslatok megvitatása)  

Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, az egyes gazdasági tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavaslatra, itt egy bizottsági módosító javaslatról 
kell döntenünk. Ezt képviselőtársaink megkapták, elolvashatták az indoklást, itt alapvetően 
egy pontosításról van szó.  

Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben, nincs, úgy 
dönthetünk. Aki támogatja a bizottsági módosító javaslatunkat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 16 igen szavazattal támogatta a bizottság a módosító javaslatot.  

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről nem döntöttünk, de kellett volna? 
(Nincs jelzés.) Nincs, úgyhogy ezt a napirendi pontot is lezárom.  

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló T/11473. számú 
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Tévesen jelentettem be az előbb, mert utolsó előtti napirendi pontunk volt, az utolsó 
most következik, méghozzá a kereskedelemről szóló 2005. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Köszöntöm Weingartner Lilla főosztályvezető asszonyt a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. Bizottsági módosító javaslatról fogunk dönteni, amit képviselőtársaink 
megkaptak.  

Kezdjük a bizottsági módosító javaslattal, az első az önkormányzati bizottság 
módosító javaslata. Kormány- vagy tárcaálláspontot tud mondani? 

 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

tárcaálláspontot tudok mondani, és a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel a képviselőtársaim részéről? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki elfogadja az önkormányzati bizottság javaslatát, kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság elfogadta. (Kovács Tibor: 
A 16 kevés, mert akkor meg kell kérdezni az ellenszavazatot is.) Ez egy benyújtás, itt nincs 
egyharmad. A benyújtásról döntünk, egyszerű többséggel.  

Az az információ érkezett, hogy még egy módosító javaslatra várunk. Kis türelmet 
kérek a képviselőtársaktól és a minisztérium képviselőitől. Bízom benne, hogy ez a technikai 
probléma pár percen belül megoldódik. (Rövid szünet.)  

Köszönöm képviselőtársaimnak a türelmet, folytatjuk a bizottsági ülést. Sikerült 
kibogozni a csomót, így a másik bizottsági módosító javaslatunk, amit a gazdasági bizottság 
fogad el, tartalomban is összefügg az önkormányzati bizottság által készített módosító 
javaslattal, amit egyébként az imént fogadtunk el. Így az önkormányzati bizottság módosító 
javaslata, illetve a gazdasági és informatikai bizottság módosító javaslata nem fogja egymást 
ütni.  

Képviselőtársaink megkapták a bizottsági módosító javaslatról szóló anyagot, és itt az 
utolsó előtti mondatból kerülne ki – olvasom – „illetve lakossági bejelentés alapján bármikor 
felülvizsgálhatja.” Ez a rész kerül ki, és így van összhangban a két bizottsági módosító 
javaslat. Kérdezem, hogy a gazdasági bizottság módosító javaslatával kapcsolatban mi a tárca 
álláspontja, ennek a résznek a kihagyásával.  

 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): A pontosítás kedvéért: tehát akkor marad az, hogy 

évente? (Dr. Aradszki András: Nem háromévente.)  
 
ELNÖK: Megadom a szót a tárca képviselőjének.  
 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

eredeti benyújtott javaslatban úgy van, hogy évente a rendőrség felülvizsgálja vagy lakossági 
bejelentés alapján felülvizsgálhatja, tehát ad egy lehetőséget. Most a két módosító javaslattal a 
rendőrség háromévente vizsgálja felül ezeket az engedélyeket, és nincs, hogy: vagy lakossági 
bejelentésre. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Tehát a gazdasági bizottság módosító javaslata annyival egészül ki, hogy 

háromévente, és nincs lakossági.  
 
WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van.  
 
ELNÖK: Tehát erről szavazunk most. Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Mengyi Roland képviselőtársamnak így megfelelő a válasz? (Jelzésre.) Igen, 
tökéletes.  

Aki egyetért így ezzel a módosító javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
1 tartózkodás mellett a bizottsági módosító javaslatot elfogadtuk.  

Van-e más módosító javaslat, amiről kellett volna, de nem döntöttünk. (Nincs jelzés.) 
Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom, megköszönöm Weingartner Lilla 
főosztályvezető asszonynak a részvételt.  
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Egyebek 

Az egyebek között két észrevételt szeretnék tenni. Az egyik, hogy pénteken bizottsági 
ülést fogunk tartani, tehát minden képviselőtársunkat várjuk a szavazások előtt, értesítés megy 
majd sms-ben. A másik észrevételem, hogy a technikát érdemes visszacserélni a régire, mert 
ezzel nem fogunk tudni dolgozni. Köszönöm szépen a részvételt, jó munkát kívánok, az ülést 
berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc)  

 

Koszorús László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


