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Napirend: 
 

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4896. szám - Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa, 

döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

2. A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/4656. szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 
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 Vágó Gábor (LMP) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

SZIJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottság a helyettesítésekkel együtt 
határozatképes.  

A napirend elfogadása 

Mai ülésünkön három napirendi pont megtárgyalására kerül sor az előzetesen kiküldött 
napirendi javaslat alapján. Kérdezem, hogy van-e valakinek eltérő javaslata? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Aki egyetért a napirendi javaslattal, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangú szavazással egyetértett a napirendi 
ajánlással. Tisztelettel köszöntöm Tavaszi Zsolt főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból. 

Az államháztartásról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Az 1. napirendi pont Volner János képviselőtársunk indítványa, amely az 
államháztartásról szóló törvényt módosítaná. Mivel képviselő úr nincs jelen, szeretném 
megkérdezni, hogy megbízott-e valakit azzal, hogy képviselje itt őt. (Nincs jelentkező.) Ha 
nem történt ilyen, akkor szeretném megkérdezni a kormány álláspontját a javaslatról, amely 
írásban minden képviselőtársunk rendelkezésére áll, és nyilván mindenki tanulmányozta is a 
javaslatot. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az indítvány azt szeretné elérni, hogy 2012. január 1-jétől lépjen hatályba 
egy olyan módosítása az államháztartási törvénynek, amely a kormánynak a költségvetés 
végrehajtása során az előirányzatok csökkentése, zárolása, törlése tekintetében meghatározott 
jogkörét az Országgyűlés előzetes jóváhagyásához kötné. Ennyi lenne a lényege. Itt az 
alkotmány 19. § (1) b) pontjára hivatkozik, amely szerint az Országgyűlés jogosult elfogadni 
az állami költségvetést, és az indítványozó úgy gondolja, hogy a hatályos Áht.-szöveg ezen az 
alkotmányos szakaszon áttör. 

Ezzel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy formailag 2012. január 1-től hatályba lép 
Magyarország Alaptörvénye, az alkotmányra való hivatkozás ebből a szempontból 2012. 
január 1-jei hatálybalépéssel már nem alkalmazható. Tartalmilag pedig azt mondjuk, hogy az 
alaptörvény XXXVI. cikk (1) bekezdése az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe utalja a 
központi költségvetésről szóló törvény megalkotását, a 37. cikk (1)-(4) bekezdése pedig annak 
végrehajtását a költségvetési gazdálkodás felelősségét a kormányra telepíti. Ennek 
meghatározza a kritériumait, tehát a végrehajtás során a törvényesség, célszerűség, 
eredményesség, átláthatóság és az államadósság szintjének megtartását. Ezek a célok. A 
hatályos Áht. év közben ad a kormánynak egy ilyen lehetőséget, ez a fenti követelményekkel 
összhangban van, a garanciális szabályokat betartja. Ezért nem támogatnánk a képviselő úr 
által benyújtott indítványt. A költségvetés egy terv, amelynek végrehajtása során a kiadási 
előirányzatok felhasználási kötöttséggel nem járnak. Évközi események tekintetében a 
kormánynak ez a hatásköre szerintünk a továbbiakban is fenn kell maradjon. Tehát nem 
támogatnánk az indítványt. Köszönöm. 
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Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Tehát a kormány nem támogatja a 
javaslatot. Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. Vágó képviselő úr, parancsoljon! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Az átláthatóság szempontjából fontos 

lenne ezt a javaslatot életbe léptetni. Úgy gondoljuk, hogy az idei költségvetés esetében a 
zárolások kapcsán jómagam is több olyan írásbeli kérdést tettem fel, amire nem kaptam 
kielégítő választ, így az Országgyűlés felügyelete indokolt a költségvetés megváltoztatásának 
tekintetében. Az LMP támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Másnak van-e hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Kérdezem főosztályvezető urat, hogy szeretne-e erre reagálni. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyit szeretnék mondani, hogy 

a hatályos törvény szerint is, ha a zárolás, csökkentés vagy törlés mértéke az érintett 
előirányzatok 10 százalékát meghaladja, vagy a költségvetés kiadási főösszegének 0,1 
százalékát, akkor a kormánynak 30 napon belül kötelessége tájékoztatni az Országgyűlést, a 
továbbiakban a zárolásról nyilvános kormányhatározatban születnek meg a döntések. Úgy 
látjuk, hogy a transzparencia, az Országgyűlés kontrollja ilyen értelemben biztosított. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Aki támogatja, hogy 

tárgysorozatba vegyük Volner képviselőtársunk indítványát, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Három. Ki az, aki nem támogatja? Tizenöt. Tehát nem került tárgysorozatba az indítvány. 
Köszönöm szépen. 

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A 2. napirendi pontra térünk át, a jövő évi költségvetést megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokat fogjuk 
első helyen kijelölt bizottságként megvitatni. 

Arra kérem bizottsági képviselőtársaimat, hogy vegyék maguk elé a kiegészítő 
ajánlást, és a 6/1. indítvánnyal fogjuk kezdeni, amelyet a kulturális bizottság nyújtott be. 
Szeretném kérdezni a kormány álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elöljáróban annyit szeretnék 

mondani, hogy a kormány jelenleg ülésezik, és a napirendhez kapcsolódó módosító 
indítványok szerepelnek a kormányülés napirendjén, tehát előzetes állásfoglalást tudnék 
jelenleg mondani. 

 
ELNÖK: Akkor a tárca álláspontját legyen kedves közölni velünk! 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megkérdezem, hogy van-e hozzászólás, 

döntenünk kell az indítvány házszabályszerűségéről. Nyilván mindenki áttanulmányozta az 
indítványt. Aki úgy gondolja, hogy az házszabályszerű, kérem, jelezze! (Szavazás.) Ez 
tizenhat, ha jól látom. Ki az, aki szerint nem házszabályszerű? Kettő. Tartózkodott? Egy. 
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Tehát a bizottság úgy döntött, hogy az indítvány házszabályszerű. Van-e valakinek 
hozzászólása az indítványhoz? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Aki tehát 
támogatja a kulturális bizottság indítványát, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
bizottság nagy többsége támogatta az indítványt. 

A 6. oldalon a 9/1. indítvány Lázár János képviselő úr javaslat. Kérdezem a kormány 
álláspontját. Bocsánat, a tárca álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem kívánnánk nyilatkozni e 

tekintetben. Itt azt kell mondani, hogy a javaslattal kapcsolatban meg kell teremteni a 
költségvetési összhangot, jelenleg az Országgyűlés költségvetését tanulmányozzák a kollégák, 
hogy a javaslatban foglaltakra biztosít-e fedezetet. Most még nem tudunk nyilatkozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány tehát nem foglalt állást. Van-e hozzászólás? 

Vágó képviselő úr, parancsoljon! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Annak tekintetében, hogy úgy tűnik, a képviselői 

javadalmazással foglalkozó albizottság eléggé fölvizezte azt a javaslatot, amelyet Lázár János 
nyújtott volna be a parlamenthez, amely a képviselők fizetését határozza meg, úgy gondoljuk, 
hogy itt a frakciók megemelkedett kerete kissé visszás. Szerintem ezzel a politikai elitnek 
mindenkor szembe kell néznie, hogy ha válság van, és tényleg megszorítások vannak, akkor 
miért kell a politikai elitre több pénzt költeni az adófizetők pénzéből. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

szavazunk. Aki egyetért Lázár János úr indítványával, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
többsége egyetértett. 

A 10/1. indítvány következik, Nyikos elnök úr javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? Boldvai képviselőtársunk! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Indoklást kérek szépen a tárcától. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat arra vonatkozik, hogy 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, tehát az ex Munkaerő-piaci Alap tekintetében a pénzügyi 
beszámolókat az ÁSZ ellenőrizze. Jelenleg az államháztartási törvény az elkülönített állami 
alapok tekintetében azt az ellenőrzésre vonatkozó szabályozást, amely szerint 2010. január 1.-
jétől könyvvizsgálati hitelesítés helyett az ÁSZ módszertana alapján előírt könyvvizsgálati 
ellenőrzést kell folytatni, lehetővé teszi úgy, hogy a könyvvizsgálót, aki nem könyvvizsgálati 
hitelesítést, hanem az ÁSZ módszertana szerinti ellenőrzést végez, az ÁSZ elnökének 
javaslata ismeretében az illetékes alappal rendelkező miniszter bízza meg. Az 
államháztartásról szóló törvény e módosítását az ÁSZ javasolta. Ilyen értelemben ez az ő 
álláspontjukkal összhangban van. Ezt kívánná most megváltoztatni az indítvány, ezért mi nem 
tudjuk ezt támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Nyikos elnök 

úr indítványát? (Szavazás.) Három. A bizottságban egyharmadot sem kapott. 
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A 16/1. indítvány Herman István képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk. Aki 

támogatja az indítványt, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság többsége 
támogatja. 

A 30/1.indítványt vesszük elő, a kulturális bizottság javaslatáról szeretném kérdezni a 
tárca álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Vizsgálnunk kell a házszabályszerűséget. Ki az, aki szerint az 

indítvány házszabályszerű? (Szavazás.) A bizottság többsége szerint a javaslat 
házszabályszerű. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazás következik. 
Aki egyetért a javaslattal, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság többsége támogatta. 

A 36/1. Vágó Gábor és Ertsey Katalin képviselőtársaink indítványa. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Vágó Gábor képviselő úr következik. Parancsoljon! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót. A pályakezdő fiatalok, illetve az 50 

év feletti munkanélküliek kapcsán nagyon fontos látni azt, hogy ez két olyan társadalmi réteg, 
amelynek nagyon nagy problémája van a munkaerőpiacra való bejutással. Úgy gondoljuk, 
hogy a kormány egymillió munkahely megteremtési programjában előrelépés lehetne, ha 
egyéni vállalkozónak lehetne őket tekinteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e a bizottság részéről? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) Egy 
szavazatot kapott, ez kevesebb, mint egyharmad. 

A 42/1. pontban Font Sándor képviselőtársunk indítványáról mi a tárca álláspontja? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Aki 

egyetért Font Sándor képviselő úr indítványával, kérem, jelezze! (Szavazás.) A többség 
egyetértett. 

A 42/2. pontban Font Sándor javaslata. Kormányálláspont, 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Aki 

támogatja a javaslatot, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 43/1. pontban L. Simon László képviselő úr indítványa. A kormány álláspontját 

szeretném. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Aki egyetért 

az indítvánnyal, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság többsége egyetértett vele. 
Következik az 51. pontban Mesterházy Attila elnök úr és képviselőtársai javaslata. 

Kérem a kormány álláspontját. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, valaki kíván-e szólni. (Nincs 

jelentkező.) Nem. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Három 
támogatta, ez nincs egyharmad sem. Köszönöm. 

Az 54/1. pontban a kulturális bizottság javaslata következik. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki egyetért az indítvánnyal, 

kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság többsége támogatta. 
Megkérem képviselőtársaimat, hogy a gazdasági és informatikai bizottság által 

benyújtott módosító indítványokat vegyék elő, ez egy közepesen vastag csomag, és úgy 
kezdődik, hogy 4656/70., a kutatás-fejlesztésről szóló 54. ponttal. Megvan? (Jelzésre.) 
Köszönöm. Főosztályvezető úr, ismeri az indítványt? (Jelzésre.) Köszönöm. 

Tehát a gazdasági bizottság által benyújtott, 70. sorszámú indítványt tárgyaljuk 
először. Szeretném megkérdezni a kormány vagy a tárca álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kutatás-fejlesztésről, technológiai innovációról szól a javaslat. 

Van-e valakinek hozzáfűznivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

A 71. indítvány következik, amely a Munkaerő-piaci Alappal kapcsolatos 
módosításokat tartalmazza. A tárca álláspontja? 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, mert egy 

pontosítás szükséges hozzá. Ezért bizottsági módosító indítvány kerül benyújtásra 
tudomásunk szerint. 

 
ELNÖK: A kormány ebben a formájában nem támogatja a javaslatot, ha jól gondolom. 

Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A 
bizottság egyharmadánál több, de nincs meg a többség hozzá, tehát a bizottság nem 
támogatja, de egyharmadot kapott. 

A 72. sorszámú indítvány következik, amely a személyi jövedelemadóval kapcsolatos 
módosító javaslatokat tartalmaz, ha jól látom. A kormány álláspontja? 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ez az 1 százalékos 

felajánlással kapcsolatos eljárási kérdéseket tartalmazza, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 73. számú indítvány a gazdasági bizottságtól a közúti közlekedéssel kapcsolatos 

módosításokkal kezdődik. Kormányálláspont? 
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TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki az, aki 

egyetért az indítvánnyal? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság többsége támogatja a 
javaslatot. 

A 74. sorszámú indítvány a haditechnikai termékek gyártásával összefüggő javaslat. 
Kormány? 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Aki támogatja 

a javaslatot, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 75. sorszámú következik a metróvonal építésével kapcsolatban. Kormány? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. 

Aki támogatja az indítványt, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 76. sorszámú indítvány az utolsó a gazdasági bizottság részéről, amely a nemzetközi 

tengerészeti szervezetről szóló egyezményeket módosítja. A kormány álláspontját szeretném 
kérdezni a tengerészeti egyezménnyel kapcsolatban. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja, még ellenzéki képviselőtől is kapott szavazatot. Köszönöm szépen. 
Arra kérném bizottsági képviselőtársaimat, hogy legyenek kedvesek maguk elé venni 

a bizottságunk által benyújtani tervezett indítványokat. Van egy olyan csomag, amelynek a 
tetején lévő papíron az áll, hogy „63. pont, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 
szóló törvény módosításáról.” 

Azt szeretném kérni, hogy onnan a legutolsó indítványt legyenek szívesek kitépni, 
helyette kaptak képviselőtársaim egy másikat. Ez a plázastopra vonatkozik. Mindenki kapott 
tehát egy új papírt. A kormány képviselőitől szeretném megkérdezni, hogy ez rendelkezésükre 
áll-e. (Jelzésre.) Köszönöm. 

Itt van összesen, ha jól számolom, hat olyan indítvány, amelyet a bizottságunk tervez 
benyújtani. Azt kérem képviselőtársaimtól, hogy azt az indítványt vegyék elő, amely a 63. 
számot viseli, a PSZÁF-ról szóló törvény módosításáról szól a fogyasztói csoport 
szervezésének tilalmával kapcsolatban. A kormány álláspontját szeretném kérdezni. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Vágó képviselő úr, parancsoljon! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. A fogyasztói csoportok kérdése eléggé 

hosszú ideje húzódik. Jómagam is támogatni tudom ezt a korlátozó intézkedést, viszont maga 
a felügyelet nem feltétlen megoldott. A fogyasztói csoportok szabályozása tekintetében 
szerintem még van munkája az Országgyűlésnek és a kormánynak is, de ezt a módosítót 
támogatni tudom. 
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ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás 
következik. Tehát aki egyetért azzal, hogy benyújtsuk ezt az indítványt, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) A bizottság egyhangú döntést hozott arról, hogy benyújtja ezt az indítványt. 

A másodikra kérem, hogy lapozzanak képviselőtársaim, ez közvetlenül ez után jön, és 
az 50. §-t módosítja, vagy legalábbis azzal kezdődik, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény e paragrafusa helyébe egy másik rendelkezés lép. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás 

következik. Aki egyetért a javaslattal, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 
többsége támogatja, hogy benyújtsuk ezt az indítványt. 

Következik ugyanebben a pakkban a harmadik, ami a Munkaerő-piaci Alappal 
kapcsolatos indítvány. Ha jól gondolom, az a bizottsági indítvány, amely pontosítja a 
gazdasági bizottság javaslatát. Szeretném kérdezni a kormány álláspontját ezzel kapcsolatban. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk. Aki egyetért 

azzal, hogy beadjuk ezt az indítványt, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
többsége egyetértett azzal, hogy benyújtsuk az indítványt. 

Következik az az indítvány, amit az előbb osztottak ki munkatársaink, és a 
plázastopról szól. Ez a 61. pont az egyes kereskedelmi építmények létesítéséről. Ez egy új 
verziója a plázastopról szóló indítványnak. A kormány ülésezik, nem tudom, hogy 
főosztályvezető úr tud-e álláspontot mondani. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetesen támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úr, parancsoljon! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP nyújtott be olyan irányú 

törvényjavaslatot, amely korlátozná a plázák építését, viszont mi ezt a korlátozást abszolút 
mértékben a szubszidiaritás elve alapján léptetnénk csak életbe. Tehát azok hozzanak 
döntéseket, akik közel állnak a helyi problémákhoz. Itt a helyi iparkamarákat vonnánk be a 
döntésbe, a helyi kereskedők szövetségét. Nem véletlenül vontuk vissza a 
törvényjavaslatunkat, hiszen úgy gondoljuk, hogy az a centralizáció, hogy a miniszter dönt a 
plázaépítésről, nagyon súlyos korrupciós kockázatokat rejt magában. Ezért nem tudjuk 
támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más? (Nincs jelentkező.) Hozzászólás nem lévén, szavazunk. 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a plázastopra vonatkozó indítvány benyújtását. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, a bizottság többsége támogatta. 

Következik az az indítvány, amely a villamos energiáról szóló törvényt módosítja, a 
42-es. Szeretném kérdezni először a kormány álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Boldvai képviselő úr, parancsoljon! 
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BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Kérdezném a kormánytól, hogy ez forintálisan mennyi 
jelent. 

 
ELNÖK: Vágó képviselő úrnak is kérdése van, vagy hozzá szeretne szólni? 

Parancsoljon! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az a kérdésem, hogy ez milyen hatással lesz majd a 

lakossági energiaárakra. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Igen, ugyanaz a kérdés elhangzott kétszer, viszont egyszer kérnénk a választ 

a főosztályvezető úrtól. Parancsoljon! 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez egy bizottsági módosító 

indítvány, ezt most vettük kézhez. Tehát, ha jól olvastuk, itt a felügyeleti díj emeléséről van 
szó, az Energiahivatal bevételeinek növelését tartalmazza. Ennek a költségvetési hatása 0,01 
százalékkal emeli meg, ha jól emlékszem az Energiahivatal bevételét, úgy gondolom, hogy ez 
növekedést a fogyasztók szempontjából nem jelent. A hivatal bevételei szempontjából nem 
tudnék jelenleg nyilatkozni, erről később jeleznénk vissza. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, ez arról szól, hogy a felügyeleti díj 0,01 

százalékos emelése következik be. Van-e további kérdés? Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Pusztán annyi megjegyzésem lenne, hogy ez a hivatal 

költségvetésének durván 20 százalékos emelését jelenti ebben a formában kifejezve. Én is azt 
vélelmezem, hogy a fogyasztói árakban ez olyan borzasztó nagy áremelkedést nem fog 
okozni, félreértés ne essék. Ami miatt szót kértem, az az, és azért hangsúlyoztam, hogy egy 
20 százalékos hivatali költségvetésitámogatás-emelkedésről van szó, hogy ebben a 
helyzetben, illetve a felsorolt indokok alapján, amelyeket nagyon szépen kifejtettek, de 
egymás között szólva, nagyon kevés olyan intézményt tudnék mondani a 2012-es 
költségvetésből, amit önök benyújtottak, és amelynek a költségvetését nominálisan 210 
százalékkal aktuálisan meg kívánják emelni. 

Ennek következtében csak arra hívnám föl a figyelmüket, mert megérne még annyit, 
hogy ezen egy kicsit törpöljenek. Nem mintha, még egyszer hangsúlyozom az államháztartási 
vagy költségvetési kihatása borzasztóan nagy lenne. 

 
ELNÖK: Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak két rövid megjegyzést hadd tegyek arra, amit 

Boldvai képviselő úr mondott. A kormány megalakulását követően az Energiahivatalra egyre 
nagyobb terhek hárulnak, hiszen pontosan azért, mert az energiaárak szabályozottságát a 
fogyasztók védelmében fontosnak tartja, több feladatot ad az Energiahivatal számára. Ez 
indokolja a növekedést, nem más. Ugyanakkor pedig az árakban nyilvánvalóan nem fog 
megjelenni, tehát én támogatom ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a 

kormány fő célkitűzése, hogy a rezsiköltségeket szinten tartsa. Ez azt jelenti, hogy hatósági 
ármegállapítás történik, tehát a hatóság javaslatot tesz a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, 
ezért ott egy új főosztályt kellett létrehozni, amely 300 új engedélyesnek az érdekében jár el. 
Ez indokolja az indítványt. Szavazás következik. Aki egyetért a javaslat benyújtásával, kérem, 
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jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság többsége egyetértett azzal, hogy 
benyújtsuk ezt a bizottsági módosító javaslatot. 

Még egy indítványhoz kérném a képviselőtársaim türelmét. Ez a törvényjavaslat 69. §-
át egy 40. ponttal egészíti ki, ez a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvény III. 
fejezete. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Úgy gondoljuk, hogy ez ismét leépítése egy olyan tanácsadó 

testületnek, amely valamilyen szinten ellensúly tud lenni, habár ez tényleg csak egy apró 
porszem ebben a hatalmas gépezetben, mert nem fogja ez most a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóságot megrengetni. De úgy gondoljuk, hogy erre a testületre szükség volt. 
Sajnáljuk, hogy ezt is megszünteti a kormány. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

szavazás következik. Aki egyetért a javaslattal, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
többsége, ellenzéki szavazattal együtt egyetért abban, hogy benyújtsuk ezt az indítványt. 

A napirendi pont lezárása 

Van-e valakinek tudomása olyan indítványról, amit meg kellett volna tárgyalnunk, de 
nem tettük? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor ezt a második napirendi pontot is eredményesen 
lezárhatjuk. 

Az ülés bezárása 

Az Egyebekre térünk át. Van-e valakinek közlendője? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a mai munkát, a kormány képviselőinek is jó munkát 
kívánunk. Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 39 perc.) 
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