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(Az ülés kezdetének időpontja: 7 óra 25 perc)
Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén,
előreláthatólag az utolsó ülése bizottságunknak ebben a ciklusban.
Képviselőtársaim megkapták elektronikus formában a napirendi javaslatot, amely egy
kiegészítéssel kerül elénk, méghozzá Kovács Tibor alelnök úr harmadjára nyújtja be
napirendijavaslat-kiegészítésként a saját javaslatát. Erről, a Házszabály értelmében, hogy ezt
napirendre vesszük, vagy sem, vita nélkül tudunk dönteni.
Először is döntünk erről. Ki az, aki Kovács Tibor alelnök úr napirendkiegészítési
javaslatát napirendi pontként felveszi a napirendi javaslatok közé, az kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 18 nem, és tartózkodás nélkül a bizottság a
napirendkiegészítési-javaslatot nem vette napirendre.
Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal, amit előre megkaptunk, azzal kapcsolatosan
van-e kérdés vagy észrevétel.
Alelnök úr, parancsolj!
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül sajnálatosnak
tartom, hogy a kormánypárti többség harmadszor szavazza le azt a kezdeményezést, hogy egy
rendkívül fontos, de úgy látszik, hogy a kormánypártok részére rendkívül kínos ügyben nem
hajlandó meghallgatást tartani, egyáltalán meghallgatást tartani; ezek szerint
kezdeményeztem, hogy hallgassuk meg az illetékes minisztert.
ELNÖK: Alelnök úr, a napirendi javaslattal kapcsolatosan van-e kérdése.
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Kérdezem, bizottsági elnök úr kérdezem, hogy ezek
szerint, miután bejelentette az ülés elején, hogy ez a ciklus utolsó gazdasági bizottsági ülése, a
kormánypártok nem kívánnak megfelelni annak a házszabályi előírásnak, hogy a minisztert
meg kell hallgatni, tehát nem hívják össze a bizottságot azért, hogy a miniszter
meghallgatására sor kerüljön.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés a napirendi javaslattal kapcsolatosan?
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, döntünk; egyébként, alelnök úr, ha jobban figyelt, akkor
azt mondtam, hogy előreláthatólag az utolsó bizottsági ülésünk.
Kérdezem tehát, hogy ki az, aki a napirendi javaslatot ebben a formájában elfogadja,
az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem
mellett, a bizottság tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.
A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények
módosításáról szóló T/13629. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító
javaslatok benyújtásáról)
Rátérünk a napirendi javaslatunk első pontjára: a rezsicsökkentés és a
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra.
Németh Szilárd István és Rogán Antal képviselőtársaink önálló indítványával kapcsolatosan
bizottsági módosítók benyújtásáról kell döntenünk. Itt három bizottsági módosító javaslat van,
illetve egynek a visszavonásával kapcsolatosan kell majd döntést hoznunk.
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Minisztérium részéről, illetve Mónis Istvánné dr. Nagy Mónika főosztályvezető asszonyt, a
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.
Képviselőtársaim megkapták kiosztva a bizottsági módosító javaslatot.
Az első bizottsági módosítónk, ami a törvényjavaslat 7. §-át módosítja, a
készpénzfelvétellel kapcsolatos összeghatárokat szabja meg.
Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud
mondani.
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár
Tárcaálláspontunk van, és támogatjuk.

(Nemzeti

Fejlesztési

Minisztérium):

ELNÖK: A tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel?
Alelnök úr, parancsoljon!
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök Úr! Szeretném kérdezni a kormány képviselőjét,
hogy ezek szerint akkor megváltoztatták a korábbi álláspontjukat, tehát a hetvenötezer
forintos korlátot sem kívánják, hanem a százötvenezer forintos előírást tartják fontosnak. Mi
vezetett végül is ehhez a véleményváltozáshoz?
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót, van-e más kérdés vagy észrevétel?
(Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs. Egy hibát követtem el, az előterjesztőt nem kérdeztem
meg, a következőnél majd ezt fordítva fogom tenni; Aradszki András képviseli az
előterjesztőket.
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az előterjesztő a javaslatot támogatja.
ELNÖK: Támogatja. A tárca is támogatja, és most megadom a szót, hogy reagáljon.
Főosztályvezető asszonyé a szó.
MÓNIS ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Két ponton módosítaná a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényt a javaslat. Az első valóban a napi százötvenezer
forintos limitet állapítja meg; de a második módosítás, ami a 36/B. szakaszt módosítaná, az
azt mondja, hogy alkalmanként, műveletenként hetvenötezer forint, ezáltal válik lehetővé,
hogyha valaki egy nap alatt két műveletet végez, ami ugye, díjmentes, akkor a két művelettel
kétszer hetvenötezer forintot, azaz százötvenezer forintot fel tudjon venni akár egy nap alatt.
Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntünk. Ki az, aki a bizottsági módosító javaslatot
támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúan támogatta.
Rátérünk a második bizottsági módosító javaslatunkra, ami a társasházakkal
foglalkozik. Ez egyébként a 27/A. §-t egészítené ki.
Kérdezem helyettes államtitkár urat, tárcavélemény?
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca is
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Előterjesztő?
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ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen,
döntünk. Ki az, aki támogatja a bizottsági módosító javaslatunkat, az kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem szavazat mellett és
tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta ezt a módosító javaslatunkat.
Rátérünk a harmadik bizottsági módosító javaslatunkra, ami a törvényjavaslat 7-13. §át egészíti ki a törvénynek, a villamos energiával összefüggésben.
Kérdezem a tárcát.
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca
támogatja.
ELNÖK: A tárca támogatja. Előterjesztő?
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Támogatom.
ELNÖK: Előterjesztő is támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel?
Alelnök úr, parancsolj!
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Ezek szerint akkor a Mágori képviselő asszony mégsem szakértője ennek a területnek, mert
úgy látom, hogy az őáltala vagy az ő nevében korábban benyújtott módosító indítványokat
szerkeszti át ez a javaslat; vagy pedig, ha nem erről van szó, akkor jó lenne, ha mondanának
valamit arról, hogy az a korábban elfogadott és a bizottság által is támogatott indítvány miért
nem jó, és ez miért jobb attól.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel, bár inkább politikai
volt, de azért megadom a lehetőséget helyettes államtitkár úrnak, hogy válaszoljon. (Kovács
Tibor: Miért volt politikai?) Abban az értelemben politikai, mert az, hogy Mágori
Józsefnének milyen politikai tevékenysége van, nem biztos, hogy a gazdasági bizottságra
tartozik.
Helyettes államtitkár úr, öné a szó.
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Annyival
egészíteném ki, hogy ugye, itt látszik a módosítóból, hogy ez számos helyen pontosítja, és
adott esetben helyre teszi azokat a jogszabály-szerkesztési hibákat, amik a Mágoriné által
benyújtott javaslatban szerepeltek. Illetve hogy az iparági szereplők és a Magyar
Energiafogyasztók Szövetségének az észrevételei, amik beérkeztek, ezek alapján is került
módosításra a korábban benyújtott módosító annak érdekében természetesen, hogy a javaslat
sokkal hatékonyabban tudja szolgálni az eredeti politikai célt. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel más kérdés nem hangzott el, így döntünk. Ki az,
aki támogatja a bizottsági módosítónkat – az előterjesztő és a tárca támogatta –, az
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem mellett és
tartózkodás nélkül a bizottság a módosítót elfogadta.
Most, mivel elfogadtuk ezt a módosító javaslatot, ezért vissza kell vonnunk a szóban
forgó előző módosító javaslatot, ez a T/13629/9-es módosító javaslat.
Kérdezem a tárcát.
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ezzel egyetértünk.
ELNÖK: A tárca támogatja.
Kérdezem az előterjesztőt.
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Támogatjuk.
ELNÖK: Támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincsen.
Kérdezem, ki az, aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki
nem? (Szavazás.) 2 nem és tartózkodás nélkül a bizottság ezt a módosító javaslatot
visszavonta.
Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről döntenünk kellett volna, de nem így tett
a bizottság? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom.
Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, és főosztályvezető asszonynak szintúgy,
hogy elfáradtak a mai ülésünkre.
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló T/13478. számú törvényjavaslat (A Számvevőszéki és
költségvetési bizottság módosító javaslatának megvitatása)
Rátérünk a napirendi javaslatunk második pontjára: a kollektív befektetési formákról
és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslatra. Itt alapvetően a Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító
javaslatainak megvitatására kerül sor, első helyen kijelölt bizottságként tesszük mindezt.
Üdvözlöm Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat és Greinstetter helyettes
államtitkár urat, szintúgy a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.
Képviselőtársaim megkapták a Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító
javaslatát, ami a T/13478/4-es számot viseli.
Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud
mondani.
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Kormányálláspontot tudok mondani és támogatjuk.
ELNÖK: A kormány támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincsen, úgy döntünk.
Ki az, aki támogatja ezt a költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslatot,
az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúan támogatta.
És a mi bizottsági módosítónk visszavonásra kerül, méghozzá, amit kedden
benyújtottunk a helyi adókkal kapcsolatosan; ez a T/13478/9-es számot viseli, ami egyébként
a törvényjavaslat 206. §-át egészíti ki és a helyi adóról szól.
Kérdezem a helyettes államtitkár urat, kormány- vagy tárcaálláspontot tud mondani.
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tárcaálláspontot tudok mondani, egyetértünk a visszavonással, mi is úgy gondoljuk, hogy ez
inkább egy technikai, de fontos, hogy ez visszavonásra kerüljön.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, döntünk.
Ki az, aki megszavazza, hogy a bizottsági módosító javaslatunkat visszavonjuk, az
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 20 igen. Ki az, aki nem? Ki az, aki

-9tartózkodik? (Nincs jelzés.) 20 igen mellett a bizottság elfogadta és a bizottsági módosító
javaslatot visszavonta.
Van-e olyan módosító, amiről döntenünk kellett volna, de nem döntöttünk. (Nincs
jelzés.) Ilyet nem látok. Megköszönöm helyettes államtitkár uraknak, hogy elfáradtak a mai
ülésünkre, további jó munkát kívánok önöknek!
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény
kihirdetéséről szóló T/13628. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása)
Rátérünk a napirendi javaslatunk harmadik pontjára: a Magyarország Kormánya és az
Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén
folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatra. Itt
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására kerül sor, és át is adom a szót elnök úrnak.
(Az ülés vezetését átvette Rogán Antal, a bizottság elnöke)
ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt,
üdvözlöm a bizottság tagjait. El is kezdjük a kiegészítő ajánlás 1-es pontjával.
Államtitkár urat tisztelettel üdvözlöm.
Jávor Benedek képviselő úr módosító indítványa.
Kérdezném a kormány- vagy a tárca álláspontját, nem tudom, hogy melyiket tudja
ismertetni. A mikrofont kapcsolja be, legyen szíves, államtitkár úr.
KOVÁCS PÁL államtitkár
képviseletében én fogom ismertetni.

(Nemzeti

Fejlesztési

Minisztérium):

Az

NFM

ELNÖK: Tehát akkor tárcaálláspont. Az 1-es ajánlási pont.
Tárca?
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem
támogatja.
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem
támogatta, és egyharmadot sem kapott.
2-es ajánlási pont, szintén Jávor Benedek.
Tárca?
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot
nem támogatja, elnök úr.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezném, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem
támogatta, és egyharmadot sem kapott.
3-as ajánlási pont, Szél Bernadett.
Tárca?
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot
nem támogatja, elnök úr.
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezném, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és
egyharmadot sem kapott.
4-es ajánlási pont, Szili Katalin és Ivády Gábor.
Tárca?
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot
nem támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) A bizottság 2 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
5-ös ajánlási pont, Szél Bernadett.
Tárca?
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot
nem támogatja.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincsen, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és
egyharmadot sem kapott.
Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk, de államtitkár urat kérném, hogy
maradjon, mert tárgysorozatba-vételek következnek, amik egyébként összefüggenek ezzel a
témával.
Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
a) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényeknek a paksi atomerőmű bővítéssel
kapcsolatos módosításáról szóló T/13382. számú törvényjavaslat (Jávor Benedek
(független) képviselő önálló indítványa)
b) A paksi atomerőmű-bővítésről való megalapozott döntéshez szükséges
intézkedésekről szóló H/13381. számú határozati javaslat (Jávor Benedek (független)
képviselő önálló indítványa)
Elsőként az atomenergiáról szóló törvénynek a paksi atomerőmű-bővítéssel
kapcsolatos módosításáról, Jávor Benedeknek az önálló indítványa.
Képviselő úr nincs jelen a bizottsági ülésen, de ezt előterjesztő hiányában is tudjuk
tárgyalni. Akkor először a tárca álláspontját kérdezném, hogy a tárgysorozatba-vétel kapcsán
támogatja-e, vagy nem ezt az indítványt.
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca az indítványt
nem támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezném, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba-vételt, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta a
tárgysorozatba-vételt, itt az egyharmadnak nincs jelentősége.
A paksi atomerőmű-bővítésről való megalapozott döntéshez szükséges
intézkedésekről szóló határozati javaslat szintén Jávor Benedek indítványa.
Kérdezem itt is a tárca álláspontját.
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nem támogatja, elnök úr.
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezném, hogy ki az, aki támogatja a határozati javaslatnak a tárgysorozatba-vételét. Aki
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy nincs ilyen nincs,
ennek megfelelően a bizottság egyértelműen nem támogatta.
Egyebek
Köszönöm szépen, ezzel a bizottsági ülésnek a végéhez is értünk. Azt nem tudom,
hogy sor kerül-e, valószínűleg igen, csütörtökön bizottsági ülésre, és akkor nem ez volt a
ciklusnak az utolsó bizottsági ülése ilyen kora reggeli órákban.
De ha mégsem kerülne sor ilyenre, akkor viszont nagyon szépen szeretném
megköszönni a bizottság minden tagjának az elmúlt években végzett munkáját, mert itt azt
gondolom, hogy tényleg egyrészt sok munka volt, másrészt pedig nagyon-nagyon sok
alkalommal találkoztunk. És most eltekintve az időnkénti vitáktól, amik természetesen
kellettek, meg fontosak, amellett én azt gondolom, hogy alapvetően egy konstruktív, nyugodt
légkör jellemezte az itteni munkát, amit az is jól mutatott, hogy végül is ügyendi kérdésekben
nem mélyedtünk el túlságosan az elmúlt négy esztendőben, hanem képesek voltunk arra, hogy
a gazdasági bizottsági munkának a lényegi vonásaira koncentráljunk, úgyhogy mindenkinek
nagyon szépen köszönöm az itt elvégzett munkáját.
Államtitkár úrnak is értelemszerűen, mert elég sokszor találkoztunk vele itt a
gazdasági bizottság ülésén.
Köszönöm szépen, és akkor a bizottsági ülést berekesztem.
(Az ülés befejezésének időpontja: 7 óra 47 perc)

Koszorús László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné

Rogán Antal
a bizottság elnöke

